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OPEN EXECUTIVE
PROGRAMMES

A Porto Business School é uma instituição com características
únicas, resultantes da forma como a Escola nasceu, fruto da
colaboração entre a Universidade do Porto e algumas das
maiores empresas portuguesas.

Somos o resultado de 30 anos de experiência em formação
para executivos, enquanto ISEE – Instituto Superior de
Estudos Empresariais (1988-2000), EGP – Escola de Gestão
do Porto (2000-2008) e EGP-UPBS (2008-2012).

Pretendemos capacitar pessoas e organizações a pensar
criticamente e a encontrar as suas próprias soluções; a
identificar desafios futuros; a criar diferentes cenários e a
repensar estratégias. Isto é, a fazer a mudança acontecer.
É a nossa génese, desde 1988.

Porto Business School

“Aqui não ensinamos
receitas. Em vez de dar
as respostas, ensinamos a
colocar as questões certas.
Descubra porquê.”
Ramon O’Callaghan
Dean da Porto Business School

Nunca pare
de aprender.
Aprenda a fazer as perguntas certas.

Hoje, o status quo é o novo status KO.
Vivemos num mundo em mudança constante.
Atualmente, a mudança é a norma e acontece
a um ritmo exponencial.

Assim, o grande desafio que se coloca é: “Seremos
capazes de crescer e prosperar num mundo em
mudança cada vez mais acelerada?”

Neste contexto, o papel da Porto Business School é
o de apoiar a mudança, seja a que ocorrerá a nível
individual, ou nas empresas, e que resulta no bem
comum para a sociedade.

Somos um sistema de suporte a esta mudança,
habilitando, incentivando e encorajando pessoas e
organizações a fazer a mudança acontecer.
Em resumo, pretendemos ser o suporte a uma rede
global de agentes de mudança, ao longo da vida.

Porto Business School

Considerada pelo
Financial Times como
uma das melhores
escolas de negócios
da Europa, a Porto
Business School é
uma instituição com
características
distintivas, com
programas acreditados
a nível internacional
pela Association of
MBAs (AMBA) e a
European Foundation
for Management
Development (EPAS).

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
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Learning Journey
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
Com a criação da Porto Business School Learning Journey
pretendemos abordar, de forma sistémica e integrada os
diferentes ciclos de aprendizagem na formação executiva.
Pretendemos criar diferentes pontos de contacto entre o
grupo de participantes e a Escola, prolongando a relação
pós-programa.
Inicialmente, conjugaremos o self training com os programas
estruturados no nosso campus e com o treino das competências
adquiridas em ambiente real.

GETTING THE BIG PICTURE &
ASKING THE RIGHT QUESTIONS

Após o programa, é requerida uma reflexão acerca do grau de
implementação das competências adquiridas e a abordagem
das principais dificuldades sentidas por cada um dos
participantes. Para isso criamos momentos de check point, que
permitem ajudar a ultrapassar os desafios com
que os participantes se deparam.
A Learning Journey está organizada em 3 etapas, que
correspondem aos 3 diferentes momentos do programa:
pré, durante e após.

LEARN &
BE INSPIRED

PUTTING IT
INTO PRACTICE

1. Preparação para o programa

2. Programa

3. Pós-Programa

/ LEARNING INVITATION
Convite com instruções e pistas para
iniciar o processo de aprendizagem e
desenvolvimento.

/ 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
Aplicar, no seu dia a dia, o que aprendeu
no programa.

/ LEARNING PACK
Kit com os elementos necessários
para que o participante prepare a sua
Learning Journey e consiga ligar o tema
da formação com os seus desafios
profissionais – levantamento das
expectativas do participante.

/ LEARNING CHECKPOINT
Validar, através da partilha com os seus
pares e especialistas, o que aprendeu e
como está a aplicar o conhecimento.

OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Gestão Geral,
Estratégia e Liderança
10

CURSO GERAL DE GESTÃO

12

PROGRAMA GERAL
DE GESTÃO INTENSIVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
5 semanas, 230 horas
1 semana por mês,
(2.ª a 6.ª feira),
das 9h00 às 19h00
Investimento
6.500€

CURSO GERAL
DE GESTÃO
Desenvolver competências críticas de gestão global e
funcional para atingir elevados níveis de performance

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,

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.

O impacto deste programa

beneficiam de early bird fee.

“A abordagem prática e integrada dos
temas, um corpo docente de grande
qualidade, e a inovação que é colocada
nos formatos e metodologias de formação
propostos, são alguns dos fatores que
tornam o CGG uma efetiva mais-valia no
nosso desenvolvimento.”
Mónica Barbosa

HR & Corporate Manager
Super Bock Group

“Queria alargar os conhecimentos na
área financeira e de gestão e procurava
consolidar competências de marketing. O
programa deu-me muito mais. Estratégia,
internacionalização, diferenciação, controlo
de gestão ou cadeia de valor passaram

Porquê este programa?

complementar-se.”

DIREÇÃO

Filipe Simões

José Luís Alvim

/ Acesso a uma 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 a nível nacional e
internacional / Admissão como membros da Porto
Business School Alumni, beneficiando do acesso
a um conjunto de condições exclusivas.

“O Curso Geral de Gestão foi desenhado
para desenvolver as competências
necessárias à redução do gap entre o

Para quem?

perfil funcional e o perfil de gestão
exigido pela empresa.”

Professor de Estratégia Empresarial e
Financiamento na Porto Business School
e Diretor de vários Programas de Formação
para Executivos. Desenvolveu, durante
cerca de 30 anos, atividade na área
empresarial na Banca de Investimentos
e na Banca Comercial, na Administração
Pública Central e na Administração de
Empresas e Grupos Empresariais.
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/ 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.

Diretor Geral e Fundador
Frueat

Metodologias

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Case Studies

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Peer Learning

Estrutura curricular
LIDERANÇA
Da Gestão das Pessoas à Liderança / 15h
Maria Teresa Roseta
Gestão de Equipas de Trabalho / 9h
Cândida Santos

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

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

Bootcamp

Action Learning
Project

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

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Comunicação / 9h
Isabel Borgas
Negociação / 9h
Isabel Paiva de Sousa
FOCO NOS MERCADOS E CLIENTES
Marketing / 13,5h
Luís Cardia
Comportamento do Consumidor / 9h
João Dionísio

Contacto com
Especialistas

Sessão de Check-Point / 5h
Benchmarking
Best Practices

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

1

7

2

Como?
6

1 LIDERANÇA
2 VISÃO ESTRATÉGICA E CRIAÇÃO DE VALOR
3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS
4 FOCO NOS MERCADOS E CLIENTES
5 OPERAÇÕES, PROJETOS E PROCESSOS
6 INFORMAÇÃO DE GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO
7 AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA PERFORMANCE

3

5

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
7 sessões, 54 horas
2.ª feira a sábado,
das 9h00 às 18h00
Investimento
2.500€
Candidaturas até um mês antes

PROGRAMA GERAL
DE GESTÃO INTENSIVO
Proporcionar conhecimentos essenciais
de Gestão e desenvolver competências
com grande impacto na performance individual

da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

José Luís Alvim
“Adquira conhecimentos e competências
essenciais de gestão empresarial,
melhore a sua performance e reforce as

/ Adquirir conhecimentos nas áreas críticas para o
desempenho individual e para a competitividade 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 profissionais diversificados.

Porquê este programa?

Financiamento na Porto Business School e
Diretor de vários programas de Formação
para Executivos. Desenvolveu, durante
cerca de 30 anos, atividade na área
empresarial na Banca de Investimentos
e na Banca Comercial, na Administração
Pública Central e na Administração de
Empresas e Grupos Empresariais.

/ 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?

Alcibíades Paulo Guedes
“Desenvolva uma visão sistémica da
gestão que permita assegurar a execução
e o controlo da estratégia.”

Especialista em Estratégia Logística e Supply

Chain Management. Professor Auxiliar do
Departamento de Engenharia Industrial e
Gestão da FEUP. Presidente Executivo do INEGI.
Responsável (ou co-responsável) por mais
de 50 projetos de consultoria para empresas
nacionais e multinacionais, dos mais diversos
setores de atividade.
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“Foi muito enriquecedor em termos
de conhecimentos adquiridos e uma
mais valia em termos profissionais. As
temáticas abordadas são, sem dúvida,
essenciais na gestão empresarial. O
envolvimento da equipa da Porto Business
School, assim como networking, são
fatores diferenciadores que, com certeza,
tenham levado ao sucesso o Programa
Geral de Gestão Intensivo.
Maria Ferreira Trindade

Quality Manager

perspetivas de progressão profissional.”

Professor de Estratégia Empresarial e

O impacto deste programa

DIREÇÃO

Benefícios

/ 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 é 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
condensada, realizar uma formação executiva
de qualidade.

Epoli Espumas de Polietileno, S.A.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Case Studies

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Peer Learning

Estrutura curricular
‘Energize Your Time’ / 2h
José Soares
Economia Mundial para Gestores / 4h
Fernando Teixeira dos Santos

Brainstorming

Planeamento Estratégico e Execução / 8h
José Luís Alvim
Marketing para Gestores / 8h
Luís Cardía

Action Learning

Gestão de Pessoas / 8h
Cândida Santos
Gestão da Cadeia de Abastecimento / 8h
Alcibíades Paulo Guedes
Benchmarking
Best Practices

Análise e Relato Financeiro para Gestores / 8h
Rui Couto Viana
Controlo de Gestão e Avaliação de Performance / 4h
Joaquim Barreiros
Sessão de Check-Point / 4h

Como?
V I S ÃO S I S T É M I C A

Mercados
e Clientes

Gestão
de Pessoas

Gestão da Cadeia
de Abastecimento

Finanças

PERFORMANCE EMPRESARIAL

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Gestão de Pessoas
e Desenvolvimento Pessoal
16

COMUNICAR COM IMPACTO

18

FELICIDADE E PERFORMANCE

20

MAXIMIZING YOUR

NOVO

LEADERSHIP POTENTIAL
22

NOVOS MODELOS
DE GESTÃO DE DESEMPENHO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
3 sessões, 18 horas
5.ª feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.300€
Candidaturas até um mês antes

COMUNICAR
COM IMPACTO
Comunicar com sucesso, estruturar e ajustar
as mensagens aos objetivos, públicos e contexto,
com domínio dos conceitos e ferramentas

da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

/ 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 discursos
e intervenções / Construir um plano pessoal
de desenvolvimento.

O impacto deste programa

Benefícios
“É para mim sempre um prazer aprender
com a Porto Business School, escola
geralmente preferencial na minha
escolha para realização de formação para
executivos. Comunicar com Impacto foi
um excelente programa que ultrapassou
as minhas expectativas. Como sabemos
a comunicação é fundamental no nosso
dia a dia. Tão ou mais importante, como o
conteúdo da nossa mensagem, é a forma
como o fazemos. “

Porquê este programa?

Isabel Pina
Responsável de Planeamento Logístico

DIREÇÃO

/ 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 desenvolvimento pessoal / Programa em
Escola de Negócios do top mundial: # 33 Financial
Times European Executive Education ranking.

BIAL - Portela & Ca. S.A.

“Se a “perceção é realidade” então aprender
a gerir as perceções é aprender a mudar
a realidade. O programa Comunicar com
Impacto é um caminho de descoberta: do
nosso estilo de comunicação, das perceções
que geramos nos outros e de como estas
são decisivas em ambientes profissionais ou

Isabel Borgas
“Identifique e aperfeiçoe o seu estilo
de comunicação e mobilize e envolva
as equipas, pares e hierarquias na
implementação da estratégia da
sua organização.”

Para quem?

mesmo na esfera pessoal. É uma experiência
única e um excelente investimento para
quem queira ser agente de mudança e

/ Executivos que apostam no desenvolvimento das
suas forças enquanto comunicadores, para endereçar
com sucesso os desafios do presente e do futuro.
/ Líderes de empresas que vêm na comunicação
comportamental um requisito para o seu sucesso
pessoal e para o sucesso das suas organizações.

fazê-lo de forma mais eficaz. É isso que
esperamos da Porto Business School e é
isso que este programa, de forma indelével,
nos proporciona.”
Francisco Gonçalves Silva
Diretor de Unidade Técnica

Diretora de Comunicação Corporativa
e Sustentabilidade do Grupo NOS, com
responsabilidade sobre as áreas de cultura
e comunicação interna, comunicação
institucional, brand&corporate PR,
comunicação de crise e sustentabilidade.
Membro fundador da European Association

for Communication Directors, membro
do Conselho Editorial da Human Resources
e responsável pela comunicação da
Associação Portuguesa de Operadores de
Comunicações no mandato de 2011-2013.
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Millennium BCP

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Self Assessment

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Case Studies

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

Personal
Roadmap

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

Role Playing

/ 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

Coaching
(Opcional)

/ Técnicas para elaboração de discursos e intervenções de sucesso

Sessão de Check-Point

Como?

Peer Learning

Exercícios de Auto-Conhecimento
Comunicação e
Estilo de Liderança
Perfis e Atitudes de Comunicação

Técnicas de Comunicação e Persuação
Competências
Comunicacionais
Plano Pessoal de Desenvolvimento

Conteúdo e Estilo

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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NOVO
Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
4 sessões, 26 horas
Segundas-feiras
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.500€
Candidaturas até um mês antes

FELICIDADE
E PERFORMANCE
Treinar a felicidade para abraçar cada vez
melhor os desafios, liderar a mudança
com paixão e potenciar a nossa performance

da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Benefícios

DIREÇÃO

/ Desenvolver, por um lado, rotinas de treino
mental, ampliando os nossos níveis de positividade
e de otimismo e por outro, rotinas de treino
emocional, tornando as nossas emoções aliadas da
nossa vida / Melhorar a capacidade de atenção e
de recuperação das diversas cargas a que estamos
sujeitos, para potenciar a nossa resiliência e a
resiliência da nossa equipa.

Porquê este programa?
Isabel Paiva de Sousa
“Maximizar os níveis de felicidade e de
performance em contextos de elevada
flexibilidade e diversidade: é este o foco
do nosso treino!”

Mais de 20 anos de experiência profissional
a liderar equipas, em especial na Industria
Têxtil e de Vestuário e na área do Retalho
Automóvel. Implementação de práticas

/ De forma permanente, envolvemo-nos numa
espiral de acontecimentos que nem sempre trazem
o nosso melhor, condicionando, assim, a nossa
felicidade e performance. Por mais desafiantes
que sejam as missões, há domínios da nossa vida
cuja gestão pode depender apenas de nós, como
seja o modo como nos alimentamos, exercitamos,
descansamos, pensamos, gerimos as nossas
emoções e a nossa atenção / Porque a forma como
gerimos estes recursos é determinante para o nosso
bem-estar e para o desempenho que pretendemos
ver acontecer.

de gestão de pessoas com o foco no
desenvolvimento de competências e
maximização dos resultados. Consultora

Para quem?

em Gestão de Pessoas. Investigadora na
área da Psicologia Positiva e Felicidade
no Trabalho. Executive Education Advisor
da Porto Business School, sendo docente
convidada da mesma Instituição e
coordenadora de programas. Assistente
Convidada na Faculdade de Economia
(FEP-UP). Diversas participações nacionais
e internacionais como oradora nos
temas de Psicologia Positiva, Liderança
Transformadora, Gestão das Emoções,
Resiliência e Felicidade no Trabalho.
Vasta experiência como formadora,
com especial destaque na negociação e
liderança, em diversos setores de atividade,
incluindo banca, farmacêutica, alimentar,
administração pública, construção civil,
mobiliário, saúde e energia.
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/ Gestores do setor privado, público ou de organizações
sem fins lucrativos, independentemente da sua área
funcional e nível hierárquico, que querem desenvolver
a sua capacidade de análise e de tomada de
decisão, para alcançar melhores níveis de felicidade
e de performance.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Self Assessment

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

World Café

Estrutura curricular
Psicologia Positiva / Isabel Paiva de Sousa / 4h
/ O treino da positividade
/ Como ampliar o otimismo
Challenge
Between

Treinar a Felicidade Individual / Isabel Paiva de Sousa / 4h
/ Qual o meu propósito
/ Como desenvolver a confiança
/ A importância do networking e da gestão emocional
/ Adaptabilidade e aprendizagem com o erro

Práticas de gestão para tornar a empresa mais resiliente / Isabel Paiva de Sousa / 6h
/ Equipa mais resiliente e o seu funcionamento ótimo

Performance e Produtividade / José Soares / 2h
/ Fadiga e stress
/ Sinais e sintomas
/ Impacto na performance individual e das equipas
/ Impacto na função cognitiva

Os 4 R’s da Performance / José Soares / 2h
/ Recover
/ Refuel
/ Rethink
/ Reenergize

Ferramentas de melhoria da Performance / José Soares / 4h

Mindfulness: o que é e como se treina / Diogo Rolo / 2h
/ O papel do ‘piloto automático’
/ A ineficiência do multitasking

Sessão de Check-Point / 2h

5
Resiliência
Propósito

Como?

6
Integração
Engagement

4
Emoções
Neurociência
3
Atenção
Alimentação / Exercício / Descanso
2
Cognição
Otimismo
1
Psicologia Positiva
Práticas Meditativas

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
4 sessões, 26 horas
4.ª feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.700€

MAXIMIZING YOUR
LEADERSHIP POTENTIAL
Desenvolvimento Pessoal, Liderança Integral
e Employee Engagement

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

/ 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 este programa?

Margarida Pedrosa
“ Líderes que se conhecem melhor a Si

/ 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.

Próprios obtêm melhores resultados com
as Equipas, são mais Inspiradores e lidam
bem com a Mudança.”

Licenciada em Psicologia pela FPCEUP.
Pós-Graduação em Psicologia do Trabalho
naquela Faculdade. MBA pelo ISEE em
1990 (agora EGP), onde exerceu funções
docentes (até 2000). Docente da EGP
desde 2000. É Directora Geral da MBA –
Consultores, empresa de consultoria de
Gestão em Recursos Humanos, nas áreas
de: Recrutamento e Selecção de Pessoal;
Apoio a Projectos de Mudança; Formação
e Treino de Competências – Comunicação,
Liderança, Trabalho em Equipa; Gestão de
Carreira e Sistemas de Remuneração
e Incentivos.
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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.

O impacto deste programa

Benefícios
“Esta formação permitiu-me ter uma visão
360º da minha carreira e vida pessoal.
Trabalhou-me enquanto indivíduo e
profissional, permitindo assim ter uma
perspetiva diferente de quem realmente sou
e do que pretendo para o meu futuro.
O material de apoio é bastante completo
e permite com facilidade uma revisão e
atualização constante.”
Gilberto Ferreira
Director Customer Service
Manitowoc Cranes

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Self Assessment

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Experiential
Learning

Estrutura curricular
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.
Coaching

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

Participative Centered
Learning

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

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
4 sessões, 22 horas
Dias completos:
das 9h00 às 18h00
Manhãs:
das 9h00 às 13h00
Investimento
1.300€

NOVOS MODELOS DE
GESTÃO DE DESEMPENHO
Uma cultura de desempenho para obter
das pessoas o seu melhor e garantir resultados

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Benefícios

DIREÇÃO

/ 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.

Cândida Santos

Porquê este programa?

“O contexto em que vivemos impõe a
criação de uma cultura de partilha e a
construção de novos modelos de liderança”.

Vasta experiência como gestora que sempre
associou à docência. Foi Diretora
de Recursos Humanos na Valsan. Concebeu,

/ 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.

desenvolveu e implementou Políticas e
Processos de Gestão de Pessoas, com vista
à execução bem-sucedida da estratégia da

Para quem?

empresa. É docente da Porto Business School
na área Comportamental.

Joana Queiroz Ribeiro
“É imperioso simplificar processos e criar
uma cultura de colaboração, envolvimento
e inovação, focada no futuro”.

Iniciou o seu percurso profissional na
Unicer, onde liderou as áreas de Qualidade,
Comunicação, Relações Públicas, Relações
Institucionais e Direção de Pessoas
e Comunicação. Desde 2015, assumiu
a Direção de Pessoas e Organização
da Fidelidade.
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/ 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 de desempenho e pela definição de
políticas e planos de desempenho 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.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Self Assessment

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

World Café

Estrutura curricular
Cultura de Desempenho / 4h
Cândida Santos
Gestão por Competências / 4h
Joana Queiroz Ribeiro

Action Plan

Modelos de Avaliação / 4h
Cândida Santos
Gestão do Talento / 4h
Cândida Santos

Contacto com
Especialistas

Análise do Desempenho e Desenvolvimento / 4h
Joana Queiroz Ribeiro
Sessão de Check-Point / 2h
Benchmarking
Best Practices

Como?
5 / ANÁLISE DO DESEMPENHO
E DESENVOLVIMENTO

1 / CULTURA
DE DESEMPENHO

4 / GESTÃO
DO TALENTO

RESULTADOS

3 / MODELOS
DE AVALIAÇÃO

2 / GESTÃO POR
COMPETÊNCIAS

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Digital, Empreendedorismo
e Inovação
26

NOVO

BLOCKCHAIN FOR
BUSINESS INNOVATION

28

DIGITAL BUSINESS
TRANSFORMATION

30

NOVO

ECOMMERCE, MARKETING
& DIGITAL STRATEGY

32

NOVO

THE DESIGN THINKING
EXPERIENCE

34

NOVO

THE INNOVATION DECISION
BOOTCAMP @ CERN

NOVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
8 sessões, 40 horas
3.ª e 5.ª feira
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.800€

BLOCKCHAIN FOR
BUSINESS INNOVATION
Antecipar tendências, definir estratégias
e aplicar modelos

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

Benefícios
/ Adquirir conhecimentos sólidos sobre o funcionamento da tecnologia Blockchain / Identificar e
antecipar as mudanças que esta tecnologia trará
para o mundo empresarial e outros / Refletir sobre
o impacto no seu negócio ou profissão / Aprender
sobre o potencial de disrupção num conjunto de
indústrias relevantes / Realizar um projeto acompanhado por mentores.

Rui Serapicos
“Blockchain vai muito para lá de

Porquê este programa?

tecnologias distribuídas ou criptomoedas.
Blockchain impacta a estratégia das
empresas de uma forma sem precedentes. “

Managing Partner da Acumen Consulting,
É Partner da CIONET Portugal, uma rede
de decisores de tecnologias e inovação.
Atualmente é docente na Porto Business

/ Permite uma visão alargada sobre a Blockchain,
as suas aplicações e tendências, transmitindo
conhecimentos que suportarão os participantes na
tomada de decisões estratégicas sobre inovação
nas suas organizações / Abordagem pragmática
com análise de propostas de valor e melhores
práticas em várias áreas de negócio.

School e Presidente da Aliança Portuguesa
de Blockchain.

Para quem?
/ Quadros de gestão de topo e intermédia
/ Empresários / Profissionais de tecnologia, inovação,
finanças, logística, bem como qualquer pessoa
que tenha interesse em aprofundar conhecimentos
sobre blockchain e o seu impacto nas empresas
e na sociedade.

Pedro Pinheiro
“Ignorar a Blockchain hoje é o equivalente
a ignorar a Internet na década de 90 do
século passado.”

Partner da Yoda Partners. Foi Administrador
e CEO da Change Partners, uma sociedade
de capital de risco Portuguesa, tendo sido

“Estamos bastante confiantes que dentro de 20 anos estaremos

membro do Conselho de Administração de

a falar sobre a tecnologia Blockchain da mesma forma que

várias participadas. Desenvolveu

falamos da internet hoje.”

atividade empresarial própria, tendo sido
co-fundador de algumas empresas no setor

Marc Andreessen

de retalho. É docente na FEP, FEUP e Porto

Co-fundador da Andreessen Horowitz e co-fundador da Netscape,

Business School.

entre outras.
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VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA
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Contacto com
Especialistas
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Brainstorming

Estrutura curricular
Antecedentes e Racional / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
De Nakamoto e dos cipher-punks à crise financeira

Arquitetura, Governação e Conceitos / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
Peer Learning

Confiança, “Distributed and Centralized ledgers”, Incentivos, Segurança, Privacidade, “Permission(less)”

Ecossistema e Players / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
Principais players, Dinâmica de mercado, Protocolos, Crypto-moedas

Conceitos Tecnológicos / Alysson Neves Bessani
Bitcoin, Ethereum, Smart Contracts, DAPPS, DADs, DAOs

Questões Legais / Ricardo Henriques / Armando Ferreira
Legislação e Regulação de projectos da Blockchain

Teoria de Jogos, Ataques e Design de mecanismos / Sandra Becker
Blockchain em vários setores / TBC
Registo de Activos
Logística e Supply Chain
Seguros
Saúde
Utilities
Banca, Pagamentos e Trade Finance
Desenvolvimento de ICOs
Governo e Legal
Expert Panel Event / Alex Puig (TBC)
Projeto de curso e definição de equipas de trabalho (MVP ou Competitive Intelligence)
Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
Mentoring dos Projetos / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
Apresentação de Projetos / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro
Sessão de Check-Point / Rui Serapicos / Pedro Pinheiro

Benchmarking
Best Practices

Action Learning

Como?
Blockchain for Business Innovation
BASE

APLICAÇÃO

SETORES

EXPERT PANEL

PROJETO

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos (Ed. Porto)
Local a definir (Ed. Lisboa)
Duração e Horário
4 sessões, 26 horas
2.ª a 4.ª feira
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.500€

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

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,

Benefícios

DIREÇÃO

/ 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 / Desenvolver 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.

O impacto deste programa

beneficiam de early bird fee.

“Não é possível olhar para um modelo
de negócios, hoje, como olhávamos
há 5 anos. Esta evidnêcia levou-me a
procurar entender melhor o fenómeno,
nomeadamente dentro do triângulo:
Digitalização Desintermediação, Informação
e frequentar o programa. Como CEO do
grupo AH Business, acabei de incorporar
uma série de alterações na estrutura da
organização de modo a melhorar a relação
e criando mais valor.”
Pedro Aguiar
CEO
Grupo AH Business

André Fonseca Ferreira
“Para se manterem, competitivas
as organizações têm de avaliar e
desenvolver as suas capacidades digitais
e treinar o pensamento disruptivo.”

Porquê este programa?
/ 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.

Co-Founder & Head of Moonshots na
Chain Reaction. Founding member of
Beta-i. Foi Innovation Manager e Head do

Para quem?

Deloitte Centre for Disruption.

/ Quadros superiores e técnicos de organizações que
pretendam implementar um roadmap estratégico
para a transformação digital nas suas organizações
/ Empreendedores e profissionais das áreas de TIC,
marketing, inovação e criatividade.

Carlos Vaz
“Conheça as técnicas e ferramentas para
a prática do pensamento exponencial
e implemente estratégias e táticas de
criação de valor pela inovação.”

Professor da Porto Business School. Membro
do Advisory Board da CIOnet e da IDC.
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EM PARCERIA COM:

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Experiential
Learning

33.º
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European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Ideation
Visioning

DAY 1

UNDERSTANDING
THE CONTEXT

Estrutura curricular
Understanding Disruption / 4h
André Fonseca Ferreira / Carlos Vaz
Digital Transformation Fundamentals / 4h
André Fonseca Ferreira / Carlos Vaz

Design Thinking

DAY 2

DIGITAL TRANSFORMATION
IN MY COMPANY

The Current State of Digital Transformation & Assessment / 2h
Bruno Horta Soares / Gabriel Coimbra
Understanding Digital Organization Structures and new KPIs / 2h
Bruno Horta Soares / Gabriel Coimbra
Creating the New Digital Capabilities / 2h
Bruno Horta Soares / Gabriel Coimbra
Creating the Digital Roadmap & Use Cases / 2h
Bruno Horta Soares / Gabriel Coimbra

DAY 3

PUTTING IT
INTO PRACTICE

Agile Company and Self Organized Teams / 2h
André Fonseca Ferreira / Carlos Vaz
Transformation Horizons / 2h
André Fonseca Ferreira / Carlos Vaz
Design Thinking and Prototyping / 4h
André Fonseca Ferreira / Carlos Vaz
Sessão de Check-point / 2h

Como?

LEVEL 1
Digital Resister

LEVEL 2
Digital Explorer

LEVEL 3
Digital Player

LEVEL 4
Digital Transformer

LEVEL 5
Digital Disrupter

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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NOVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
8 sessões, 58 horas
5.ª feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
2.350€

ECOMMERCE, MARKETING
& DIGITAL STRATEGY
Desenvolver competências de marketing digital
para triunfar na Economia Digital

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Benefícios
/ Desenvolver novas competências na área do
marketing digital / Compreender o ecossistema de
ECommerce em todos os principais touchpoints
/ Identificar os desafios concretos das empresas
e apresentar soluções disponíveis / Aprender
com casos práticos de sucesso ou insucesso no
panorama atual do digital / Omnicanalidade,
unicanalidade e gestão de influência / Gerir
audiências, definir funis de vendas / Customer
Journey, UX e Conteúdos / Roadmap de
Crescimento Integrado e Sustentável / Contactar
com novas tendências em Digital Business Mobile, Machine Learning, AI e BlockChain.

DIREÇÃO

Porquê este programa?

Pedro Barbosa
“Build your next gen business building
a digital first journey.”

CEO da Play Growth, liderou o digital do El
Corte Inglés e gere inúmeras comunidades

/ A transformação digital de praticamente todos
os setores da economia conduz à necessidade de
formação de competências nesta área, tanto numa
lógica de marketing como num escopo de negócio
/ Em Portugal, o ECommerce é um dos setores em
maior crescimento, tanto através de pure players
como nos retalhistas tradicionais/ O programa de
Ecommerce procurará criar essas competências,
diferenciando-se não só no conteúdo, mas também
em docentes com experiência e visão de negócio.

Para quem?

digitais. Formações avançadas no MIT,
Harvard, INSEAD, Oxford e Porto
Business School.
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/ Profissionais interessados em aumentar as
competências na área digital, com uma interligação
relevante entre a visão mais operacional e a
estratégica, como foco de diferenciação no
alinhamento com o negócio / Managers e heads de
digital / Responsáveis de negócio e empreendedores.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Case Studies

33.º
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Design Thinking

Estrutura curricular
Estratégia Digital e Omnicanalidade / 8h
Ana Roncha
Fast Lead Generation & Digital Internacionalization / 8h
Sérgio Vieira

World Café

Supply Chain – Desafios Digitais / 8h
Nuno Almeida
Customer Experience / 4h
Luis Garrido Marques

Brainstorming

Ecommerce & Digital Metrics / 4h
Luis Teixeira
Performance Marketing, Engagement & Conversion / 8h
Miguel Serrão
Action Learning

Move Your Enterprise into Mobile / 8h
Pedro Barbosa
The Future of Marketing and Business / 8h
Frederico Costa
Sessão de Check-Point / 2h

Role Play

Como?
The future of Marketing
& Business

Customer
Experience

Fast Lead Generation
& Digital Internationalization

Move Your Enterprise
Into Mobile

Estratégia Digital
& Omnicanalidade

Supply Chain
Desafios Digitais

Ecommerce &
Digital Metrics

Partner Contents
& Tutorials

Performance Marketing,
Engagement & Conversions

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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NOVO

Venue
Porto Business School,
Matosinhos
Length and Schedule
3 full days, 24 hours
Wednesday to Friday
from 9h00 to 18h00
Investment
1.700€

THE DESIGN
THINKING EXPERIENCE
Learn how to use Human Centered Innovation
to create new business models, services, and products

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Benefits

PROGRAMME DIRECTOR

/ Have up-to-date knowledge of the design
thinking methodology / Have understanding of
user-centric research / Understand and explore the
cycles of Design Thinking / Apply Design Thinking
specific tools or methods to solve business
problems / Create actionable solutions to your most
pressing problems and competitive business models
/ Simplify complex problems by unfolding the
methodology / Build the creative process from the
perspective of Human Centered Innovation / Explore
tools to manage and implement business innovation
/ Develop innovative solutions.

Why this programme?

Falk Uebernickel
“This course will teach you everything
you need to know about customer
centric methods, specially how to
understand your stakeholders, and
get to know their needs in order to
arrive into meaningful solutions”

Falk is a Adjunct Professor for Information
Management and Business Innovation at
University of Saint Gallen, a Design Thinking

/ Nowadays, organizations increasingly face
multifaceted problems and complex business
environments. Silo company structures, traditional
processes and well-fostered strategies often
hinder organizations to thrive in their marketplace.
An openness needed to adapt new technologies
and integrate real customer needs is missing.
Declining profits, stagnating market shares and
decreasing productivity are just a few of the resulting
disadvantages / By integrating Design Thinking, the
organization gains a new process, mindset and tools
to efficient and effectively develop solutions to main
challenges. The outcome can result in a new service,
product or business models for customers or internal
stakeholders. As it is not limited to single functions,
it can also transform departments - e.g. finance,
marketing, HR - into agile profit centers.

Trainer at d.Swiss and an entrepreneur.

He is also the coordinator of SUGAR

Who should attend?

Network and has worked with some of the
most important companies and universities
around the world.

The core content domain is strategy
by design – meaning the development
of human - and customer centered
strategies for large organisations and
Design Thinking.
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/ Executives, managers or people in charge of solving
strategic and transformation challenges in their
organizations and / or who want to be the agents of
innovation within their companies.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Methodologies

Peer Learning
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Bootcamp

Programme
Empathize: Understand the experience, situation and emotion of the person who you are working for
/ Observe users and their behavior in the context of their lives / Engage with people in conversations and interviews. Ask
why / Watch and listen: ask someone to complete a task and tell you what they are doing.

Define: Process and synthesize the findings in order to form a user point of view that you will address

Action Learning
Project

/ User: develop an understanding of the type of person you are designing for / Needs: synthesize and select a limited set of needs
that you think are important to fulfil / Insights: express insights you developed and define principles

Ideate: Focus on idea generation. You translate problems into solutions. Explore a wide variety
and large quantity of ideas to go beyond the obvious solutions to a problem
/ Creativity: combine the un/conscious with rational thoughts and imagination / Group synergy: leverage the group to reach out
new ideas and build upon other’s ideas / Separate the generation and evaluation of ideas to give imagination a voice.

Contacto com
Especialistas

Prototype: Build to think. A simple, cheap and fast way to shape ideas so you can experience
and interact with them
/ Start building: Create an artefact in low resolution. This can be a physical object or a digital clickable sketch. Do it quick
and dirty / Storyboard: create a scenario you can role play in a physical environment and let people experience your solution
Prototyping

Test: Ask for feedback on your prototypes. Learn about your user, reframe your view and refine
your prototype
/ Show: let people use your prototype. Give it in their hands and let them use it. Listen to what they say / Create experiences: let
people talk about how they experience it and how they feel

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

How?
With the goal of integrating
customer needs, taking
into account technological
requirements and ensuring
business success, Design Thinking
is marked by a five-step process:

(RE)DEFINE
THE PROBLEM
Design never ends

TEST
Intense customer
and user testing

PROTOTYPE
Build products, services
and business models

NEEDFINDING
& SYNTHESIS
Understand the user
& design space

IDEATE
Brainstorm

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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NOVO

Venue
IdeaSquare at CERN
Geneva, Switzerland
Length and Schedule
1 week, 26 hours
Monday to Friday
Investment
4.000€
Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,

THE INNOVATION-DECISION
BOOTCAMP @ CERN
A one week immersive experience at IdeaSquare
CERN to work on how to make the best decisions
on innovation

beneficiam de early bird fee.

PROGRAMME DIRECTOR

Benefits

Mart Kikas
“Develop better skills on how to assess
and decide upon proposed innovative
products and business models.”

Innovation Coach, Executive Coach,
Business Mentor. Lecturer and researcher at

/ Learn about the sources of innovation ideas and how
to manage developing these ideas into new innovative
and profitable products/services / Understand how
innovative ideas are developed into proposals for new
business / Get an insight and first-hand experience
about what it is like to be an innovator/corporate
entrepreneur developing an innovative idea and
presenting it to management / Learn about the
components of a business model of a business
innovation idea according to the Customer Centric
Business DesignTM methodology / Practice modelling
a proposal for a new innovative business / Understand
how to assess and decide upon proposed innovation
ideas and business models of the innovation ideas
/ Learn about the roadmap of innovation
management and decision criteria applicable to
deciding on and funding innovation projects / Practice
assessing innovation ideas and deciding on them
/ Practice innovation management by way of
innovation coaching.

Estonian Business School. Visiting lecturer
at Estonian Academy of Arts, Ternopil
Business School.

Rui Coutinho
“Get a first-hand experience about what
it is like to be an innovator/corporate
entrepreneur, developing & pitching your

Why this programme?
/ The Innovator’s Dilemma is the decision that
businesses must make between catering to their
customers’ current needs, or adopting new innovations
and technologies which will answer their future
needs. This is a constant problem for companies; no
matter the industry, a successful company requires
managers and workers that know how and when
to decide on innovation / The Innovation-Decision
Bootcamp covers exactly that process, helping
participants to develop better skills on how to assess
and decide upon proposed innovative products and
business models / The programme takes place at the
Ideasquare of CERN, The European Organization for
nuclear Reasearch.

idea to management.”

Strategist, innovation and science

Who should attend?

manager, professor, researcher, mentor
and entrepreneur from Portugal. He’s the
Executive Director of the Center for Business
Innovation at Porto Business School.
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/ C-Level Executives / Innovation Managers.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Methodologies

Case Studies

33.º
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European Business
Schools Ranking
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Peer Learning

Programme
Introduction / 0,5h
Seminar: Demystifying Innovation - Why? What? How?
Inspirational Activities
/ Breaking the laws of Physics / Markus Nordberg

Action Learning

/ Tour of CERN

Workshop: Innovator’s Perspective on Innovation
Inspirational Activities
/ Meeting with CERN scientists

Workshop: Managerial Perspective on Innovation - Managing and Deciding on Innovation
Teamwork: Preparation for Simulation

Bootcamp

Inspirational Activities
/ Meeting with CERN scientists

Simulation: Innovation Decision Meeting
Inspirational Activities
/ Visit to the ATLAS

Seminar and Roundtable Discussion: Innovation in Practice
Wrap-up

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

How?
The course is intensive, practical, interactive and hands-on. Participants are expected to be active in
discussions and contribute in teamwork sessions. Participants will experience learning-by-doing and
learning-by-discussing with peers. For the major part of the course participants will work in teams of 3-5.
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OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Marketing,
Vendas e Comunicação
NOVO

38

BUILDING MEANINGFUL BRANDS

40

MARKETING PARA GESTORES

42

TOOLKIT DE NEGOCIAÇÃO

NOVO

NOVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
8 sessões, 46 horas
6.ª feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
2.500€
Candidaturas até um mês antes

BUILDING
MEANINGFUL BRANDS
Criar uma marca relevante, num mundo
de fronteiras difusas, em permanente
mutação e contexto de incerteza

da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Benefícios

DIREÇÃO

/ Compreender as alterações que a tecnologia irá
trazer para o futuro das marcas / Conhecer o
consumidor omni-channel, as suas exigências às
marcas / Ser capaz de redesenhar a experiência do
consumidor para a satisfação plena com
as marcas / Usar métricas para valorizar e otimizar
relação entre os clientes e as marcas / Definir
conteúdos e processos para as marcas comunicarem
e interagirem de forma impactante / Aprender como
posicionar uma marca pelo significado, criando
relações relevantes entre clientes e marcas.

Ricardo Monteiro
“Brands used to be a gauge of stability,
a way of making sure that, in a changing
world, some things remained the same...
But what if brands became dead weights?”

Ex-Presidente Global da Havas Worldwide,
CEO da Havas Worldwide Ibero-América.
Publicitário. Professor convidado da Porto
Business School. Advisory Board Member
da Sonae IM.

Gustavo Mendes
“O nosso objetivo? Construir um
posicionamento relevante para as marcas,
com um conteúdo que dá significado e
sentido emocional forte à presença do
produto no dia a dia dos consumidores.”

Professor convidado da Porto Business
School e Diretor de Marketing da NewCoffee.
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Porquê este programa?
/ Vivemos hoje num contexto cultural e tecnológico
onde os consumidores sabem (quase) tudo sobre
uma marca. Em consequência, as empresas são
avaliadas pelos consumidores para além do seu
primeiro propósito, ao contrário do que acontecia
antes das alterações produzidas pela revolução
tecnológica e digital / Como construir uma
marca líder, num mundo de infinitas escolhas?
/ Compreendendo como a tecnologia pode ser
usada para melhorar a compreensão da sociedade,
construindo valores de marca com real significado
e procurando a satisfação de benefícios pessoais
e coletivos, permitirá a construção de uma marca
líder num mundo de infinitas escolhas / Este
programa foi desenvolvido para ser uma ferramenta
auxiliar fundamental ao decisor neste processo
de construção de marcas pessoal e socialmente
relevantes, sustentáveis e resilientes.

Para quem?
/ Executivos em posições seniores de gestão
/ Responsáveis pela estratégia da empresa e da(s)
sua(s) marca(s) / Administradores executivos
/ Diretores de marketing / Diretores comerciais
/ Diretores de comunicação e relações públicas.

VISITE A PÁGINA
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Formal Presentations

Estrutura curricular
Sessão de abertura + Masterclass / 2h
Changing Life: technologies that will shape our future
Ricardo Monteiro
Group Work

Modern Consumer Behavior in the New Omni-Channel World: From Touchpoints to Journeys / 8h
Ana Roncha
Clientes Relevantes: Métricas para uma Segmentação pelo Valor / 8h
Marc Fetscherin

Design Thinking: Estratégias para Otimizar a Experiência do Cliente / 8h
Katja Tschimmel

Interactive Content
and Videos

Meaning: a New Era of Brand Strategy / 8h
Gustavo Mendes
Ecossistema de Comunicação da Marca: Canais e Plataformas Emergentes / 8h
Renato de Paula

Module Quizzes

Sessão de Encerramento + Masterclass / 2h
Brand Transparency
Ricardo Monteiro
Sessão de Check-Point / 2h
Practical Classes
and Field Work

Como?

TECNOLOGIA:

ECOSISTEMA

DESIGN THINKING

SIGNIFICADO E

VALOR

QUE FUTURO

OMNI-CHANNEL

CONSUMER

POSICIONAMENTO

CLIENTE

EXPERIENCE
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NOVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
6 sessões, 42 horas
5.a feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.800€

MARKETING
PARA GESTORES
Criar valor para o cliente e para a empresa
num contexto global e cada vez mais competitivo

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

Benefícios

Carlos Melo Brito
“Os profissionais de marketing
precisam cada vez mais de atualizar

/ Desenvolver um conhecimento aprofundado
sobre o consumidor, suas motivações e processo
de tomada de decisão no contexto das grandes
tendências de mercado / Desenvolver uma visão
para as marcas/produtos/serviços, desenhar modelos
de valor para o cliente e estratégias de marketing
num contexto global e cada vez mais internacional
/ Posicionar novos produtos, desenvolver
estratégias de preço/promoção/comunicação e
desenhar uma experiência de cliente omnicanal
com as marcas num mundo cada vez mais digital.

conhecimentos, adquirir novas
competência e, principalmente,
desenvolver uma atitude que os faça

Porquê este programa?

encarar problemas e ameaças como
desafios para serem vencidos”.

Professor associado com agregação na
Faculdade de Economia do Porto. Professor
convidado e Diretor de programas na Porto
Business School.

/ As funções dos gestores envolvem cada vez mais
responsabilidades na área de marketing, sendo
fundamental um conhecimento sólido dos seus
conceitos fundamentais, metodologias e aplicação
estratégica e prática / O programa pretende
dar a conhecer as mais recentes tendências do
consumidor assim como as ferramentas de
marketing capazes de ajudar gestores e marketers
a maximizarem o seu impacto e valor para o cliente,
potenciando a rentabilidade da própria empresa.

Para quem?
Luís Garrido Marques
”Num contexto cada vez mais global e
competitivo, criar valor para o cliente
e as empresas, implica o domínio das
diferentes áreas de marketing.”

Professor convidado da Porto Business
School. Com mais de 12 anos de experiência
de Retalho, entre outros projetos, liderou
a área Nutrição Saudável da Sonae MC;
Integrou o lançamento do Cartão Continente
e liderou as áreas de Customer Marketing,
Customer Service e Customer Centricity.
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/ Profissionais e empreendedores que pretendem
desenvolver um mindset de marketing, solidificar
conceitos fundamentais, adquirir uma visão das
potencialidades do marketing como acelerador
estratégico de negócio e de construção de marca
para oferecer produtos e serviços de maior valor
acrescentado e com isto mais vendas e melhores
resultados / Executivos fora da área de marketing,
mas cujo papel interage de forma relevante com
essa função / Executivos com responsabilidades
de marketing ou prestes a assumir essas
responsabilidades.
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Participative Centred
Learning

Estrutura curricular
Criação de Valor para o Cliente - Marketing Estratégico e Modelos de Negócio / 8h
Carlos Melo Brito
Tendências de Mercado, Segmentação e Customer Intimacy / 4h
Luís Garrido Marques

Problem Solving
Brainstorming

Marcas e Comunicação / 4h
João Dionísio
Novos Produtos, Preço e Promoção / 8h
Luísa Agante

Trends, Benchmarking
Best Practices

Managing the Omnichannel Customer Experience / 8h
Luís Garrido Marques
Marketing Digital e Redes Sociais / 4h
Pedro Barbosa
Contacto
com Especialistas

Thinking Globally / 4h
TBD
Sessão de Check-Point / 2h

Como?
Mercados e Clientes

Marketing Digital
num contexto global

Modelos de Negócio
e de Valor

Experiência de
Cliente Omnicanal

Posicionamento
e Visão das Marcas

Novos Produtos,
Preço, Promoção
e Planos de Marketing
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
6 sessões, 22 horas
2.ª feira,
das 9h00 às 13h00
Investimento
1.600€

TOOLKIT
DE NEGOCIAÇÃO
Maximizar a capacidade negocial
para potenciar resultados

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

/ 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 as partes do processo negocial
/ Perceber a importância da linguagem corporal
na negociação

O impacto deste programa

Benefícios
“Sou empresária há cerca de 10 anos, após
um período equivalente de trabalho em
algumas PME, bem como num grande grupo
empresarial Português, como membro do
conselho de administração.
A complexidade dos diferentes contextos
profissionais, e até pessoais, a que
estamos expostos exigem que tenhamos,
diariamente, uma atitude de constante
autocrítica e autoavaliação, nos diferentes

Porquê este programa?

domínios de conhecimento. Reaprender e
rever os conceitos associados ao processo
de negociação, são temas que considero

Isabel Paiva de Sousa
“Melhorar a nossa performance como
negociadores potencia a transformação
de recursos em criação de valor. É este o
foco do nosso treino!”

Mais de 20 anos de experiência profissional

/ Sendo a negociação uma competência transversal
em diversos domínios, é treinada na perspetiva da
relação cliente – fornecedor, entre áreas de uma
mesma organização, no processo de liderança ou
na gestão de um projeto / Acesso a um conjunto
de metodologias participativas, com o objetivo
de dotar os participantes de competências
para decidir melhor em cada uma das fases de
negociação / Treino da resiliência e gestão das
emoções no processo negocial

a liderar equipas, em especial na Indústria
Têxtil e de Vestuário e na área do Retalho
Automóvel. Exerceu funções no âmbito das

Para quem?

áreas Comercial e Compras. Consultora
em Gestão de Pessoas. Investigadora na
área da Psicologia Positiva e Felicidade
no Trabalho. Executive Education Advisor
da Porto Business School, sendo docente
convidada da mesma Instituição e
coordenadora de programas. Assistente
Convidada na Faculdade de Economia
(FEP-UP). Diversas participações nacionais
e internacionais como oradora nos
temas de Psicologia Positiva, Liderança
Transformadora, Gestão das Emoções,
Resiliência e Felicidade no Trabalho.
Vasta experiência como formadora,
com especial destaque na negociação e
liderança, em diversos setores de atividade,
incluindo banca, farmacêutica, alimentar,
administração pública, construção civil,
mobiliário, saúde e energia.
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/ 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.

decisivos para o sucesso da minha equipa
de trabalho.
O nosso ciclo de aprendizagem nunca
está concluído.”
Maria Lúcia Babo
CEO
Factos e Desafios
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Personal
Roadmap

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

Role Playing

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

World Café

A linguagem corporal na negociação / 4h
Rui Mergulhão Mendes
Sessão de Check-Point / 2h

Como?

PREPARAR
O IMPREVISTO
Treinar a Auto-Eficácia
Estratégias e
Táticas MAPAN
Poder e Influência

CRIAR
CONFIANÇA
O Significado do Acordo
Como Potenciar a Confiança
Maximizar a Cooperação

DISCUTIR
PARA CONHECER
Mitos da Linguagem Corporal
Indícios da Mentira
e Micro Expressões
Saber Ouvir / Perguntas
Apreciativas

Resiliência
Gestão das Emoções
Treinar a Cognição
PROPOSTA
AGREGADORA
ACORDAR
A AMBIÇÃO
A Sustentação do Acordo
As 3 Perguntas de Mestria
Fechamos e Agora?

Argumentação Agregadora
Como Centrar o
Discurso nos Interesses
A Força do Saber Ceder
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OPEN EXECUTIVE PROGRAMMES / 43

OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Finanças
e Controlo de Gestão
46

CONTROLO DE CUSTOS PARA
MAXIMIZAÇÃO DE RESULTADOS

48

CONTROLO DE GESTÃO
E AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

50

ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO FINANCEIRA

52

FINANÇAS PARA GESTORES
NÃO FINANCEIROS

54

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
6 dias, 17 horas
2.ª e 4.ª feira,
das 18h30 às 21h30
Investimento
1.000€
Candidaturas até um mês antes

CONTROLO DE CUSTOS
PARA MAXIMIZAÇÃO
DE RESULTADOS
Aumentar a eficiência sem perder eficácia

da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

Benefícios
/ Ser capaz de identificar quais os custos a cortar e
como definir e implementar as ações necessárias à
sua redução, sem prejudicar a organização.

Porquê este programa?
Vasco Viana
“Garanta o futuro e a proposta de valor
para a sua organização”.

Docente da FEP e docente e diretor
programas na Porto Business School. Foi

/ Contacto com participantes de diferentes setores
de atividade permite enriquecer a dinâmica e a
troca de experiências em sala / Docentes com
vasta experiência quer no meio académico, quer
no meio empresarial / Programa em Escola de
Negócios do top mundial: # 33 Financial Times
European Executive Education ranking.

Senior Manager da Divisão de Consultoria
Waterhouse e PWC. Membro da equipa
fundadora da Sociedade Portuguesa de

Para quem?

Inovação, S.A. Áreas de especialização:
estratégia empresarial e controlo de gestão.

João Ribeiro
“Identifique os custos, e defina e
implemente as ações à sua redução”.

Professor Auxiliar da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto (FEP). PhD em
Contabilidade e Finanças pela Universidade
de Manchester. Docente e Diretor de
Programas na Porto Business
School. Consultor de diversas organizações
nas áreas de Contabilidade e Controlo de
Gestão. Foi Pró-Reitor da Universidade do
Porto com os pelouros do Planeamento
Estratégico e participações empresariais.
estratégia empresarial e controlo de gestão.
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/ Responsáveis de Unidades de Negócio ou de
Suporte que tenham a necessidade de identificar
e analisar oportunidades de redução de custos e
enquadrá-las com a estratégia da empresa
/ Diretores Financeiros, Controllers e outros quadros
diretamente envolvidos na criação e gestão de
programas de redução de custos / Quadros técnicos
interessados em desenvolver competências ao nível
do diagnóstico e análise de custos.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias
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Problem Solving

Estrutura curricular
O Processo de Redução de Custos
Estratégia da organização e a necessidade de reduzir custos
Vantagens e desvantagens
As perguntas-chave
As principais classes de custo
Políticas, prioridades e decisões de redução de custos; - Ferramentas
Análise de Processos Críticos
Reports e métricas

A Redução de Custos nas Diferentes Funções da Organização
As funções de marketing e vendas
Os clientes e os produtos
As funções compra e produção
Ferramentas de análise: Target costing – Análise Troughput – spend analysis – Outras Métricas

A Redução de Custos Relacionados com Ativos Fixos
Inventários
Outros Ativos Fixos
Ferramentas de Análise: Bill of Materials
Classificação de inventários e análise de obsoletos
Análise da aquisição, instalação, escala e funcionalidades; - Métricas

O Programa de Redução de Custos
Âmbito
Análise dos stakeholders, identificação e mitigação de riscos
Planeamento, equipa e regras de funcionamento
Gestão da mudança e monitorização

Como?
ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO

PROGRAMA DE REDUÇÃO
DE CUSTOS

As perguntas-chave

As áreas de redução

Identificar e mitigar os riscos

Os processos críticos

As áreas de Maximização

Planear – O Quê/Como/Quando/Quem

Os stakeholders

Ativos Fixos

FERRAMENTAS DE ANÁLISE

FERRAMENTAS DE
PLANEAMENTO E GESTÃO
DE MUDANÇA
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
9 sessões, 42 horas
2.ª e 3.ª feira,
das 8h30 às 13h30
Investimento
1.900€

CONTROLO DE GESTÃO E
AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE
Conceber, operacionalizar e utilizar sistemas
de controlo de gestão e execução estratégica

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Joaquim Barreiros
“O papel e a importância do controlo de
gestão – não se gere o que não se mede,

/ 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,
transportando para a gestão corrente as preocupações
e os objetivos de natureza estratégica e orientando
os comportamentos de todos os seus colaboradores
no sentido pretendido.

Porquê este programa?

School. Desempenhou cargos de Direção
Financeira e de Controller em organizações
de diferentes setores de atividade. É consultor
nas áreas financeira e de controlo de gestão.
Membro da “Certified Premium Community”.
“Kaplan-Norton Balanced Scorecard
Certified Graduate”.

/ Forte componente prática, com a construção
em sala de diferentes ferramentas de controlo
de gestão aplicáveis a casos reais, idealmente
propostos pelos participantes, fomentando assim
a partilha de experiências / Corpo docente com
vasta experiência tanto no meio empresarial,
como no meio académico / Programa em Escola
de Negócios do top mundial: # 33 Financial Times
European Executive Education ranking.

Para quem?

Vasco Viana
“Adquira os conhecimentos necessários
para a construção e/ou modernização
de sistemas que garantam uma visão
integrada da organização.”

Docente da FEP e docente e diretor
programas na Porto Business School. Foi
Senior Manager da Divisão de Consultoria
Waterhouse e PWC. Membro da equipa
fundadora da Sociedade Portuguesa de
Inovação, S.A. Áreas de especialização:
estratégia empresarial e controlo de gestão.
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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

Fátima Ferreira
Contabilidade e Controlo de Gestão

Professor Auxiliar Convidado da FEP e FEUP
e Diretor de Programas na Porto Business

“Um dos aspetos mais relevantes que

expetativas iniciais.”

mas também não se mede o que não
se conhece.”

O impacto deste programa

DIREÇÃO

Benefícios

/ 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 planos estratégicos e de orçamentos
/ Responsáveis por áreas financeiras e de controlo de
gestão ou todo o gestor operacional interessado em
definir objetivos e monitorá-los.

RTE, SA
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Action Learning
Project

Estrutura curricular
O Controlo de Gestão / 1h
Joaquim Barreiros
Informação de Raiz Financeira para o Controlo de Gestão / 4h
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
A Operacionalização e Utilização dos Instrumentos de Controlo / 2h
Joaquim Barreiros
Tecnologias de Informação Aplicadas ao Controlo de Gestão / 3h
Vasco Viana
Do Controlo Orçamental ao Beyond Budgeting / 5h
Renata Blanc
Aspetos Comportamentais do Controlo de Gestão e da Avaliação do Desempenho / 5h
Inês Neto
Sistemas de Incentivos / 3h
Joaquim Barreiros / Vasco Viana
Alavancas de controlo / 2h
Joaquim Barreiros / Vasco Viana

Participative Centered
Learning

Sessão de Check-Point / 2h

Como?

A ESTRATÉGIA
COMO PONTO
DE PARTIDA
O Planeamento
de Estratégia

Implementação
de Sistemas
de Incentivo

Implementação
e Utilização
de Ferramentas
de Controlo

(sua tradução em
termos operacionais)

Os Aspetos
Comportamentais do
Controlo de Gestão
e Avaliação de
Desempenho
A Seleção de
Indicadores-Chave
de Desempenho

A Gestão
Orçamental

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
34 sessões, 109 horas
3.ª e 5.ª feira,
das 18h30 às 21h30
Investimento
3.200€ [programa total]

ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO FINANCEIRA
Aprofundar conhecimentos avançados
de gestão financeira

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

Rui Couto Viana
“Um programa especialmente vocacionado
para profissionais da área financeira.”

Doutor em Ciências Empresariais (2006), Mestre
em Ciências Empresariais - especialização
em Finanças (1999) e Licenciado em Gestão

/ Programa flexível, disponível em opção modular,
que permite a realização dos diferentes módulos
em regime contínuo ou, de forma faseada
/ Compreender e 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.

Executivo da Porto Business School. Foi Diretor

Porquê este programa?

Consultor de empresas, perito e assessor técnico
de vários tribunais.Foi membro do INTACCT,
projeto europeu sobre a aplicação das IAS/IFRS
nos Estados da UE. Desempenhou funções
como staff assistant e semi-senior na Coopers

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

& Lybrand, como analista de risco de crédito na
Cosec - Companhia de Seguros de Crédito e
como gestor e liquidatário judicial.

Rui Padrão
“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

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.

decisões estratégicas.”

Docente e diretor de programas na Porto Business
School. Docente convidado da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto. Especialista
nas áreas de Execução Estratégica, Corporate
Finance e Fusões e Aquisições. Managing partner
da CFO.Consult.
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uma curiosidade enorme pela área, sendo
complementar à minha área de estudo, e a
necessidade atual e futura do mercado de
melhores sistemas de suporte à tomada
de decisão.”
Ricardo Neto

Business Intelligence and Reporting Engineer
El Corte Inglés

“No programa de Especialização em Gestão
quotidiano, encontramos múltiplas soluções
para os ultrapassar e aprendemos novas
ferramentas de suporte.”

do Mestrado em Contabilidade e Controlo de
Gestão da FEP entre 2007 e 2015. Economista.

“Escolhi este programa por dois motivos:

Financeira debatemos os problemas do

pela Faculdade de Economia do Porto (1994).
Professor Auxiliar da FEP. Diretor do MBA

O impacto deste programa

DIREÇÃO

Benefícios

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Ricardo Faria de Freitas

Financial Manager
Otojal Group

Estrutura curricular
CORPORATE FINANCE

Metodologias
Módulo 1: 1.850€ / 53 horas

DOMINAR OS PILARES DA AFERIÇÃO E GESTÃO DE VALOR (FINANCIAL STRATEGY)

Finanças Empresariais / Jorge Farinha / 11 h
/ State of the art da Teoria Financeira

Case Studies

/ Perceber ‘Novo’ Papel do CFO

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

Estratégia e Corporate Finance / José Luís Alvim / 9h

Action Learning

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 / 12h
/ Capacidade para perceber os fundamentais da Avaliação de Projetos e Empresas e as suas técnicas,
bem como ligação ao valor de negócio da empresa

FISCALIDADE E DIREITO EMPRESARIAL

Contacto
com Especialistas

Módulo 2: 850€ / 24 horas

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

GESTÃO FINANCEIRA

Módulo 3: 1.000€ / 28 horas

DOMINAR TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA OPERACIONAL

Advanced Financial Reporting / 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

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

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Sessão de Check-Point / 4h
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
9 sessões, 42 horas
3.ª e 5.ª feira,
das 8h30 às 13h30
Investimento
1.800€

FINANÇAS PARA GESTORES
NÃO FINANCEIROS
Conhecer a dinâmica e linguagem financeiras
para tomar melhores decisões de gestão

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

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 este programa?
DIREÇÃO

/ 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.

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”.

Desempenhou funções como analista
financeiro na CISF - Companhia de
Investimentos e Serviços Financeiros,
diretor-adjunto no Departamento de Fusões
e Aquisições do BPI - Banco Português de
Investimento e consultor de empresas. Na
sua atividade profissional participou em
dezenas de avaliações de empresas para
efeitos de emissão de títulos nos mercados
de capitais e concretização de fusões e
aquisições. Membro não executivo do
Conselho de Administração da Martifer
SGPS (desde 2008). Docente da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto e
da Porto Business School (desde 1999).
Autor de várias publicações em temas
de gestão financeira.

OPEN EXECUTIVE PROGRAMMES / 52

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.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Case Studies
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Action Learning

Contabilidade / Rui Couto Viana / 10h
PARA GESTORES

FINANCIAL REPORTING

Estrutura curricular
Lógica Contabilística
Interpretação das Peças Contabilísticas

Análise de Demonstração Financeiras / José António Moreira / 15h

Contacto
com Especialistas

Principais indicadores de Análise Financeira
Diagnóstico Financeiro

Cálculo Financeiro / Jorge Farinha / 10h
Valor Temporal do Dinheiro
Planos de amortização de empréstimos
Atualização e Capitalização

Financiamento de Empresa / Rui Padrão / 5h
Financiamento por Capital Alheio
Financiamento por Capitais Próprios

Sessão de Check-Point / 2h

Como?
INTERPRETAÇÃO

DIAGNÓSTICO

MÉTODOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

TOMADA DE DECISÕES

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
6 dias, 22 horas
4.ª e 5.ª feira,
das 9h00 às 13h00
Investimento
1.300€

KEY PERFORMANCE
INDICATORS
Como selecionar e implementar KPIs que garantam o
alinhamento da organização e a execução da sua estratégia

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

Benefícios

Vasco Viana

/ 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.

“O programa aborda a metodologia a
desenvolver para a seleção e criação de
indicadores robustos fundamentais para

Porquê este programa?

a implementação de sistemas EPM.”

Docente da FEP e docente e diretor
programas na Porto Business School. Foi
Senior Manager da Divisão de Consultoria
Waterhouse e PWC. Membro da equipa

/ 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.

fundadora da Sociedade Portuguesa de
Inovação, S.A. Áreas de especialização:
estratégia empresarial e controlo de gestão.

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.

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.”

Professor Auxiliar Convidado da FEP e FEUP
e Diretor de Programas na Porto Business
School. Desempenhou cargos de Direção
Financeira e de Controller em organizações
de diferentes setores de atividade. É
consultor nas áreas financeira e de controlo
de gestão. Membro da “Certified Premium
Community”. “Kaplan-Norton Balanced
Scorecard Certified Graduate”.
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Participative Centered
Learning

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

Action Learning
Project

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

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Operações

58

CONSTRUIR A EXCELÊNCIA
NAS OPERAÇÕES

60

GESTÃO DE COMPRAS

62

GESTÃO DE PROJETOS

64

LOGISTICS & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT

66

LOGISTICS EXCELLENCE

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
5 sessões, 34 horas
3.ª feira
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.700€

CONSTRUIR A EXCELÊNCIA
NAS OPERAÇÕES
Assegurar o alinhamento entre a Estratégia da Organização
e a Estratégia das Operações, maximizando valor

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

DIREÇÃO

/ Compreender como 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:
1. Como formular a estratégia das operações
alinhada com a estratégia da organização?
2. Quais as decisões que garantem a
competitividade com a maximização de valor?
3. Como planear, executar e avaliar práticas e
ferramentas de excelência operacional?
4. Como criar, organizar e gerir a dinâmica de
mudança?

O impacto deste programa

Benefícios
“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.”
Emídio Marques
Operations Manager
Frezite — Ferramentas de Corte, S.A.

“Este programa centra-se nas áreas-chave
da cadeia de valor e apresenta estratégias

Porquê este programa?

para melhorar o seu desempenho
operacional. Aborda tantos assuntos
de cariz mais técnico como temas

Américo Azevedo
“O Desafio da Competitividade com
a maximização de valor exige um

/ Conhecer novos conceitos e abordagens,
técnicas e ferramentas da área das Operações
/ Analisar e discutir casos internacionais de
referência no domínio da excelência das operações
/ Partilhar casos reais de sucesso de diferentes
organizações nacionais.

mais preparado para responder ao desafio

Especialista em Gestão de Operações e
em Organização e Gestão de Processos de
Negócio, tem sido responsável por diversos
projetos empresariais (de consultoria e de
I&D) de âmbito nacional e internacional.

constante melhoria.”
José Eduardo Carvalho
Diretor de Montagem

Para quem?
“A qualidade dos docentes, e em

de construir a excelência operacional com
impacto nos resultados.”

e a promoção de uma cultura de

RTE, S.A.

alinhamento perfeito entre estratégia
e operações. Com este programa ficará

relacionados com a gestão da mudança

/ Profissionais de diferentes domínios de atividade
(indústria e serviços) comresponsabilidade 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.

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.”

Professor Associado c/ Agregação da FEUP

EDUARDO AUGUSTO

e docente na Porto Business School. No

Automation / Operations Director

Programa MIT Portugal, tem tido atividade

Efacec S.A.

na área EDAM (Engineering Design and
Advanced Manufacturing) no âmbito da
Gestão de Operações. É coordenador do
CESE - Centro de Engenharia de Sistemas
Empresariais, do INESC TEC e Diretor
Científico do FABTEC - Laboratório de
Processos e Tecnologias para Sistemas
Avançados de Produção.
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Case Studies

Estrutura curricular
Estratégia das Operações / Américo Azevedo / 8h
/ 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
Contacto
com Especialistas

Gestão Operacional / Alcibíades Paulo Guedes / 8h
/ 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 / Nuno Fontes / 8h
/ 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 / Luís Monteiro / 8h
/ 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 / 2h

Como?

Gestão
Operacional da
Supply-Chain
Escolher, Sintetizar e
Avaliar decisões-chave
estratégicas e
estruturais

Melhoria
& Excelência
Operacional
Planear e desenvolver a
excelência: modelos,
ferramentas
e técnicas

ESTRATÉGIA
DE OPERAÇÕES
Descrever e formular
a estratégia de
Operações e discutir
o impacto
nas organizações

Gestão da
Mudança em
Operações
Organizar e gerir
as dinâmicas de
mudança de curto
e médio prazo

EXCELÊNCIA EM OPERAÇÕES
MAXIMIZAÇÃO DA
PERFORMANCE OPERACIONAL

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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Duração e Horário
7 sessões, 42 horas
2.ª e 3.ª feira
Dias completos:
das 9h00 às 18h00;
Manhãs:
das 9h00 às 13h00
Investimento
1.900€
Candidaturas até um mês antes

GESTÃO
DE COMPRAS
Criar valor para a organização através da excelência
na Gestão de Compras

Benefícios

da data de arranque do programa,

DIREÇÃO

beneficiam de early bird fee.

Eduardo Santos

/ Clarificar o alinhamento da estratégia do negócio com
estratégias de compras que criem vantagens competitivas e impacto no desempenho / Compreender o ambiente
de negócios e motivações para uma crescente integração
da cadeia de abastecimento / Reconhecer fontes de
competitividade e planeamento das redes de abastecimento / Diagnosticar oportunidades de melhoria por
categorias e planear necessidades de compra, caracterizar
mercados e desenhar estratégias de sourcing diferenciadas por categorias, aplicar melhores práticas e ferramentas de otimização e inovação / Desenhar soluções de
negócio de compras e desenvolver relações comerciais,
alavancando poder negocial através de um estilo de comunicação mais influente 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 / Qualificar, configurar e planear
projetos, reconhecer a transformação das organizações de
compras e definir a abordagem aos stakeholders / ações
de promoção e alinhamento de objetivos dos projetos
de compra.

Porquê este programa?

“Um programa que apresenta métodos
e técnicas que proporcionam vantagens

/ Acesso a diferentes casos de estudo do setor que vão

competitivas e valor para as empresas

permitir identificar boas práticas e desafios a ultrapas-

através de uma gestão de compras mais

sar na área de gestão de compras / Abordagem muito

estruturada e eficiente.”

prática, recorrendo a trabalhos de grupo e representação
de papéis / Acesso a um conjunto de sessões de tutoria

Docente e diretor de programas da Porto

de apoio ao desenvolvimento individual ou de um projeto

Business School, nas áreas de Gestão

de compras em empresa.

de Compras e Gestão de Projetos. Foi
responsável pela área de Operations
Management da divisão de consultoria

Para quem?

de gestão da PricewaterhouseCoopers.
Experiência relevante de formação

/ Quadros com responsabilidades na direção da área de

e consultoria em diversos setores de

compras e aprovisionamento, gestores de categorias /

atividade, nomeadamente industrial,

compradores especialistas, responsáveis de upstream,

serviços, produtos de grande consumo,

analistas de compras e responsáveis funcionais de logís-

retalho, alimentar e bebidas, high-tech,

tica, operações, financeiros, controlo de gestão e serviços

têxtil, automóvel, consumer and

partilhados que pretendem melhorar as suas compe-

packaged goods, farmacêutico, saúde,

tências nesta área, contribuindo com mais valor para as

educação e transportes.

respetivas organizações.
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O impacto deste programa

Local
Porto Business School,
Matosinhos (Ed. Porto)
A definir (Ed. Lisboa)

“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

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Action Learning

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Case Studies

Estrutura curricular
Enquadramento Estratégico da Gestão de Compras / 4h
Eduardo Santos
Cadeias de Fornecimento e Marketing das Compras / 6h
Eduardo Santos

Contacto
com Especialistas

Desenho e Desafios Organizacionais das Compras / 6h
Eduardo Santos
Análise, Planeamento e Boas Práticas de Gestão de Categorias de Compras / 8h
Eduardo Santos

Peer Learning

Negociação, Contratação e Avaliação da Performance / 6h
Eduardo Santos
Sistemas de Informação de Suporte à Gestão de Compras / 4h
César Pestana
Experiential Learning

Gestão de Projetos de “Mudança nas Compras” / 6h
Eduardo Santos
Sessão de Check-Point / 2h

Como?

Participative Centered
Learning

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

Assessment

Planeamento e Boas Práticas

Performance: Contratação e Avaliação

Envolvente Externa

Gestão de Categorias

/ Kpis

Enquadramento Estratégico

Estratégias de Sourcing

Case Study + Feedback + Debate

Case Study + Group Work + Debate

Seminário com Especialista

Gestão de Categorias:

Sistemas de Informação

Planos de Ação

de Suporte

Trends, Benchmarking
Best Practices

Cadeias de Fornecimento e
Marketing das Compras

Evolução e Tendências

Pré-Qualificação
Qualificação Técnica

Case Study + Group Work

Desenho e Desafios Organizacionais

Seleção de Fornecedores

+ Feedback + Debate

Gestão do Cliente.

Negociação

Perfis e Competências

Case Study + Group Work

Role-Play (Sessão Negocial) + Debate

Seminário Com Especialista

+ Feedback + Debate
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
7 sessões, 42 horas
2.ª, 3.ª e 4.ª feira
Dias completos:
das 9h00 às 18h00;
Manhãs:
das 9h00 às 13h00

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

Investimento
1.900€
da data de arranque do programa,

Benefícios

beneficiam de early bird fee.

/ Desenvolver práticas de Gestão de Projetos que
tornem mais previsíveis os resultados do projeto,
aumentando o retorno sobre o investimento
efetuado / Garantir na etapa de delivery do projeto
uma adequada gestão do âmbito, stakeholders,
tempo, custo, risco, equipa, comunicação, procurement
e qualidade / Aceder a conceitos e métodos
destinados ao controlo, acompanhamento e
monitorização de diferentes fases de um processo
/ Partilhar experiências e capitalizar aprendizagens
que suportem a tomada de decisões de Gestão de
Projetos em casos reais.

O impacto deste programa

Candidaturas até um mês antes

A participação no programa traduziu-se numa
experiência muito gratificante, tanto na esfera
profissional como na esfera pessoal, ao promover o
contacto e a apreensão de hard e softskills críticos num
ambiente exigente e competitivo, característico da área
da Investigação e da Inovação em que trabalho. Neste
sentido, a capacitação promovida pela metodologia
aplicada, assim como a partilha de experiências
multidisciplinares dos seus participantes excedeu
largamente as minhas elevadas expectativas iniciais.

Hélder Barreto
Vogal Executivo do Conselho Diretivo
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária

DIREÇÃO

Porquê este programa?

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.”

/ 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™ / Estimula o project thinking e motiva a
implementação de melhorias no sistema de Gestão
de Portefólio, criando valor para o negócio / Clarifica
a governação do Portefólio de Projetos ao longo dos
diferentes ciclos bem como o papel dos principais
atores no exercício de liderança / Programa em
Escola de Negócios do top mundial: #33 Financial
Times European Executive Education ranking.

e Veterinária, I. P.

“A participação no curso de Gestão de Projetos, surgiu
como uma forma de consolidar conhecimentos e
como uma oportunidade de abrir novos horizontes na
minha carreira profissional. A qualidade dos conteúdos,
e a excelência da apresentação do Eduardo Santos,
permitiram atingir esses objetivos de uma forma
simples e estruturada. Recomendo fortemente.”

André Figueiredo
Responsável Importação/Exportação
Decathlon

“O programa de Gestão de Projetos da Porto Business
School propiciou um desafio constante, com propostas

Docente e diretor de programas da Porto
Business School, nas áreas de Gestão

Para quem?

Management da divisão de consultoria
de gestão da PricewaterhouseCoopers.

enriquecedora e de aplicação quotidiana. Para além da
elevada qualidade da formação, destaco as excelentes

de Compras e Gestão de Projetos. Foi
responsável pela área de Operations

de casos, tornando a formação muito prática e

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

instalações, O grande profissionalismo, atenção e
simpatia do Gestor do Programa.”

Experiência relevante de formação

Henrique Lopes

e consultoria em diversos setores de

Técnico Superior – Gestor de Processos de Acreditação

atividade, nomeadamente industrial,

| Instituto Português de Acreditação

serviços, produtos de grande consumo,
retalho, alimentar e bebidas, high-tech,
têxtil, automóvel, consumer and
packaged goods, farmacêutico, saúde,
educação e transportes.
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VISITE A PÁGINA
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Action Learning
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Case Studies

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

Contacto
com Especialistas

A Execução dos Projetos e a Dinâmica do Acompanhamento / 4h
Desafio / Workshop de Avaliação de Impacto / 10h
Peer Learning

Sessão de Check-Point / 2h

Como?

Participative Centered
Learning

SEMANA 1

SEMANA 2

Assessment

Case study + group work + debate

Enquadramento da prática

A promoção do projeto e liderança

de gestão de portfolio e projetos

e liderança / construção da equipa

Case study & Feedback

Jogo / Debate

Planeamento das vertentes

Liderança / Construção da equipa

Benchmarking
Best Practices

técnicas de gestão de projetos
Role Play / Desafio

Case study + group work + debate
A execução dos projetos e a dinâmica
As vertentes soft da gestão

de acompanhamento

de projetos
A execução dos projetos e a dinâmica
de acompanhamento

Role Play: Balanço do desafio
Seminário com Especialista
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Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
6 sessões, 42 horas
3.ª feira,
das 9h00 às 18h00
Investimento
1.800€

LOGISTICS & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
Integrar planeamento, operações e logística
para aumentar a competitividade

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,
beneficiam de early bird fee.

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, clientes 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 este programa?

DIREÇÃO

/ 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?

Alcibiades 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 organizaçãoes”

Especialista em estratégia logística e supply

chain management. Professor Auxiliar do
Departamento de Engenharia Industrial e
Gestão da FEUP. É Presidente Executivo do
INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial (desde Abril/2015)
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/ 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.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Self Assessment
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Case Studies

Estrutura curricular
Estratégia de Supply Chain Management & Logística / Alcibíades Guedes / 8h
Alinhamento entre estratégia da empresa, logística, supply chain e operações

Alinhamento da estratégia de compras / Eduardo Santos / 4h
Visão consistente dos processos de gestão de compras e da definição de estratégias de sourcing por categoria

Action Learning
Project

Jogo de Supply Chain Management / Gisela Santos / 4h
As dificuldades e volatilidades da cadeia de abastecimento, em contextos sem e com coordenação entre parceiros da cadeia

Coordenação e Integração da Supply Chain / Alcibiades Guedes / 8h
Peer Learning

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 / 8h
Framework do plano integrado
Ferramentas de ERP e APS
Experiential Learning

Modelos de gestão de stocks e de materiais
Planeamento push da distribuição e dos materiais
Planeamento pull dos materiais

Inovação em Supply Chain Management / Alcibiades Guedes / 4h
Gestão de risco na cadeia de abastecimento, desenho de soluções omnichanel e as tecnologias de informação e comunicação

Execução e Alinhamento das Operações Logísticas / Alcibiades Guedes e Gisela Santos / 4h
Transporte: TMS – Transport Management Systems

Plano Desenvolvimento
Individual

Armazenagem: WMS – Warehouse Management Systems

Sessão de Check-Point / 2h

Como?

SUPPLY CHAIN

Jogo

Estratégia

Planeamento e Coordenação
Fornecedor

Cliente
Execução
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Venue
Porto Business School,
Matosinhos and
Zaragoza
Lenght and Schedule
6 sessions, 48 hours
Wednesday to Friday
9h00 to 18h00
Fee
2.500€

LOGISTICS
EXCELLENCE
Develop effective logistics strategies
to answer the modern demands in operations

Applications confirmed until one
month before the programme starts

PROGRAMME DIRECTORS

benefit from an early bird fee.

Benefits
/ Learn the new context and take steps to create
and implement an effective logistics strategy
and develop a logistic team / Acquire the tools to
improve your organization’s supply chain
/ Learn what are and how to introduce the best
methodologies for responding to modern demands
in the organisation’s operations.

Alcibíades Paulo Guedes

Why this programme?

“Improve your organization's supply
chain.”

Specialist in Logistic Strategy and Supply
Chain Management. Assistant Professor of
the Department of Industrial Engineering
and Management at FEUP, where he was
Director of the Programme in Industrial
Engineering and Management (1995 - 2000).
He is currently Executive President of INEGI
- Institute of Mechanical Engineering and
Industrial Management (since April/2015).

/ Co-created programme between the Porto
Business School and the Zaragoza Logistics Center,
the research institute created by Zaragoza University
and MIT (USA) to serve as a working laboratory to
transfer new knowledge and working practices in
the supply chain area / Hands on and interactive
programme that takes place in Porto Business
School, considered one of the best business school
in the world, according to FT Executive Education
Ranking 2018 and in the Zaragoza Logistics Center,
located in n the heart of PLAZA, the largest logistics
park in the southwest of Europe / Company visits
both in Portugal and Spain (Zaragoza)

Who Should Attend?

Mustafa Çagri Gurbuz
“Learn the best methodologies for responding to modern demands in Operations.”

Professor of Supply Chain Management at
the MIT-Zaragoza International Logistics
Program. Research Affiliate at the MIT
Center for Transportation and Logistics.
Mr. Gurbuz has been a consultant to AT&T
Wireless, AREX, and RENFE. He has also
published in journals such as Management
Science and Operations Research Letters.
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/ Mid-to senior-level supply chain professionals
/ Supply chain project manager or consultants
/ Experienced managers from supply-chain related
start-ups / Executives in the programme may or may
not have an advanced degree but all should have
rich work experience to share

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

In partnership with:

Methodologies

Case Studies
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Peer Learning

Estrutura curricular
SCM Strategy and Design / 4h
Alcibíades Paulo Guedes
Omnichannel Logistics / 4h
Pedro Amorim

Contact with Specialists

Leadership & Change Management / 4h
Nuno Fontes
Operations Planning / 4h
Alejandro Serrano

Company Visits

Revenue Management / 4h
Mustafa Çagri
Industry 4.0/ 2h
Rafael Diaz
Networking Optimization / 2h
Rafael Diaz
Company Visits / 12h
In Portugal & Spain

How
PORTUGAL

SPAIN

1 2 3+4 5 6

SCM Strategy
and Design

Omnichanel
Logistics

Leadership &
Change
Management

Operations
Planning

Revenue
Management

Industry 4.0
Networking
Optimization

Company Visits + Debriefing Sessions (one per day)

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.

OPEN EXECUTIVE PROGRAMMES / 67

OPEN
EXECUTIVE
PROGRAMMES

Setoriais

70

INOVAÇÃO E GESTÃO
DO NEGÓCIO ALIMENTAR

72

MANAGING WINE BUSINESSES

NOVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração e Horário
34 sessões, 131 horas
sextas-feiras,
das 18h30 às 22h30;
sábados
das 9h00 às 13h00
Investimento
3.500€

INOVAÇÃO E GESTÃO
DO NEGÓCIO ALIMENTAR
Liderar e participar no mundo alimentar
em transformação

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,

DIREÇÃO

beneficiam de early bird fee.

Pedro
Graça

"A nossa saúde e a do planeta são aspirações do atual consumidor. Novos tempos
para os gestores da área alimentar."

Diretor do Programa Nacional para a
Promoção da Alimentação Saudável, da

Benefícios
/ Adquirir um conjunto de ferramentas e
competências para profissionais da área e gestores/
empresários que pretendam criar o seu próprio
projeto, apostando em novos modelos de negócio
/ Partilhar experiências e ideias com empresários
do ramo e ter contacto com especialistas que
irão apoiar os participantes na geração de ideias e
respetivo desenvolvimento do projeto / Obter uma
visão holística sobre a área alimentar integrada,
conhecendo as tendências do setor / Criar um
projeto inovador na área e ter a oportunidade de
apresentá-lo a potenciais investidores.

Direção-Geral da Saúde. Membro da Direção e Professor Associado da Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação da

Porquê este programa?

U.Porto (FCNAUP).

Cláudia
Afonso

"Vamos acrescentar valor à saúde através
da gestão, nutrição e inovação."

Professora auxiliar da FCNAUP. Integra o Conselho Científico Multidisciplinar da Sociedade

/ A alimentação e a nutrição têm despertado o
interesse do consumidor nos últimos anos que
procura novas respostas e soluções para as suas
necessidades / A parceria entre a Porto Business
School e a Faculdade de Ciencias da Nutrição
permite, num só programa, reunir especialistas das
duas áreas de saber permitindo,aos participantes,
desenvolver toda a ideia de negócio, em ambiente
de Laboratório de Inovação e Empreendedorismo
/ Confere a atribuição de 17,5 ECTS (European
Credit Transfer System).

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia e o
Consórcio Porto4Ageing da U. Porto.

Luís
Marques

"O mundo alimentar está em transformação. Estamos todos convidados a
participar."

Responsável pela área de Nutrição do
Pelouro de Saúde e Bem Estar da Sonae
MC desde 2015, assumindo o desenvolvimento do retalho alimentar, marcas
próprias, supermercados biológicos e
restauração saudável.
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Para quem?
/ Nutricionistas/profissionais que pretendem
assumir a gestão de um negócio/empreender
/ Empreendedores que estão no negócio alimentar e
que procuram melhorar o seu negócio (da produção
à gestão do fim de vida do produto) / Gestores
que desejam desenvolver competências na área
de alimentação/nutrição / Empreendedores que
ambicionam desenvolver um novo negócio na área
de alimentação/nutrição.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Case Studies
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Design Thinking

Estrutura curricular
FUNDAMENTOS DE BASE DE NUTRIÇÃO
Nutrição: Visão Sistémica Integradora / 4h
Pedro Moreira
VISÃO DE FUTURO
Tendências e os Futuros Negócios de Alimentação / 4h
Luís Marques
Comportamento dos Novos Consumidores / 4h
Luís Marques
Transformação Digital / 4h
André Fonseca Ferreira
Alimentação, Ética e Ambiente: Novos Paradigmas / 4h
Pedro Graça / Maria João Gregório
Políticas Públicas em Mudança na Área da Nutrição / 2h
Pedro Graça / Maria João Gregório
TOOLKIT PARA A GESTÃO DE UM NEGÓCIO
Estratégia 360o / 7h
José Luís Alvim
Finanças para Gestores / 7h
Rui Padrão
KPIs e Monitorização Estratégica / 7h
Renata Blanc
Análise de Projetos de Investimento / 7h
Luís Miranda da Rocha
Marketing e Gestão Estratégica da Marca / 4h
João Dionísio
Liderar Equipas / 4h
Isabel Paiva de Sousa
Gestão de Sistemas de Qualidade na Área Alimentar / 4h
Maria Cristina Teixeira Santos / Cláudia Afonso
INOVAÇÃO EM AÇÃO
Contacto com a Inovação / 14h
Luís Marques / Empresas Convidadas
Deep Dive de Inovação – Geração de Ideias / 7h
João Meneses / Madalena Clara / António Lucena de Faria / José Vasconcelos e Sousa / Pedro Norton de Matos
A Arte do Pitching / 4h
Renata Blanc
Empreendedorismo - A Visão da Nutrição / 4h
Duarte Torres

World Café

Brainstorming

Action Learning

Role Play

Partner Contents
& Tutorials

LABORATÓRIO DE IDEIAS DE NEGÓCIO / 32h
Desenvolvimento do Cliente e Modelo de Negócio
Proposta de Valor
Clientes, Canais de Distribuição, Relações com Clientes e Modelo de Receitas Parceiros, Recursos, Atividades e
Custos de Estrutura
João Meneses / Madalena Clara / António Lucena de Faria / José Vasconcelos e Sousa / Pedro Norton de Matos
AÇÃO
Programas Operacionais de Ajuda ao Empreendedor / 2h
Preparação e Apresentação de Projetos a Potenciais Investidores / 6h
João Meneses / Madalena Clara / António Lucena de Faria / José Vasconcelos e Sousa / Pedro Norton de Matos
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Duração e Horário
8 dias, 64 horas
Módulo internacional
(opcional): 2,5 dias
Um dia por semana,
das 9h00 às 18h00
Investimento
2.900€
Módulo internacional
(opcional): 1.500€

MANAGING
WINE BUSINESSES
Liderar a gestão da mudança e adaptar a identidade
dos seus vinhos às exigências dos consumidores

Benefícios

Candidaturas até um mês antes
da data de arranque do programa,

DIREÇÃO

beneficiam de early bird fee.

João Nicolau de Almeida
“Um programa que ajudará a pensar a
tipologia dos vinhos adaptada às
características de mercados e consumidores.”

/ Adquirir conhecimentos sobre a cadeia de valor
do vinho / Identificar as questões de gestão dos
negócios associados à viticultura e à produção,
distribuição e comércio de vinhos / Perceber as tendências de evolução do comércio internacional de
vinho, a especificidade dos mercados e a diversidade
dos circuitos de distribuição e de promoção / Interligar a tipologia dos vinhos com as características de
mercados e consumidores / Saber implementar um
sistema de custeio e calcular o custo de produção,
inerente às diferentes fases da supply chain, desde as
uvas ao vinho colocadono mercado final / Saber implementar e interpretar um sistema de controlo de
gestão / Saber ler e interpretar a informação proporcionada pelos documentos contabilístico-financeiros.

Porquê este programa?

Daniel Bessa
“Com especialistas que lhe permitirão
identificar as questões de gestão dos negócios associados à viticultura e à produção,
distribuição e comércio de vinhos.”

João Rebelo
“ Uma parceria [Porto Business School e

/ O novo cenário do mercado do vinho implica
ser recetivo à mudança, trabalhar credibilidade
e reputação, procurar “novos” destinos e consumidores, adaptar a oferta a novos modelos de
consumo, novos estilos de vida e às exigências de
sustentabilidade e novos canais de distribuição e
venda / A parceria entre a Porto Business School
e a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
possibilita a apresentação de um programa apoiado
no conhecimento o mais integrado possível da
cadeia de valor do vinho, combinando aulas em
ambiente de gestão e em ambiente real [adega] / A
possibilidade de frequentar um módulo internacional, opcional [desenvolvido em parceria com o ISVV
Institut des Sciences de la vigne et du vin, Université
de Bordeaux] que inclui visitas a negócios locais da
fileira do vinho e da vinha.

Para quem?

UTAD que permite reunir competências
para oferecer um programa apoiado no
conhecimento o mais integrado
possível da cadeia de valor do vinho,
combinando aulas em ambiente de
gestão e em ambiente real [adega].”
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/ Executivos e responsáveis empresariais com intervenção na “cadeia de valor do vinho”, nos seus múltiplos
negócios, de viticólogos e viticultores, e enólogos, a
intervenientes nas fases mais avançadasda cadeia de
valor como a distribuição ou o comércio de retalho.

O impacto deste programa

Local
Porto Business School,
Matosinhos
UTAD, Vila Real

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

Metodologias

Contacto com
Especialistas

33.º
Financial Times
European Business
Schools Ranking
(Executive Education)

Peer Learning

Estrutura curricular
Produção de Uvas / 8h
António José Magalhães / Carlos Peixoto / João Santos / Nuno Magalhães
Produção de Vinho (Vinificação) / 4h
João Pissarra / Teresa Ameztoy

Action Learning

Inovação: Novos Tipos de Vinho e Novas Formas de Consumo de Vinho / 4h
Mateus Nicolau de Almeida / Paulo Costa
Comercialização e Marketing de Vinhos / 8h
Ana Rato / John Leitão / José Teles

Experiential
Learning

Inovação: Novas Formas de Comercialização e Marketing de Vinhos /4h
Pedro Barbosa
Distribuição e Distribuidores de Vinho. Canais de Distribuição /4h
António José de Oliveira Bessa / António Saraiva
Bootcamp

Consumidores de Vinho e Mercados do Vinho / 8h
Adrian Bridge / Beatriz Machado
Gestão de Operações, da Teoria à Prática (casos Sogrape e Symington) / 4h
António Filipe / Bernardo Almada Lobo / Paulo Manso Preto
Análise Financeira. As “Grandes Peças Contabilísticas” e a sua Utilidade / 4h
Renata Blanc
Custos de Produção e Custo dos Produtos / 4h
Renata Blanc
Business Plan e Orçamentos Anuais. Controlo de Gestão / 4h
José Luís Alvim
Importância da Decisão de Investimento. Conceitos e Metodologias Aplicáveis / 4h
José Luís Alvim
O Vinho num Mundo Globalizado / 4h
Isabel Marrana / Paul Symington

O PROGRAMA, DATAS, PREÇOS E CORPO DOCENTE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES / CONSULTE A DATA DA PRÓXIMA EDIÇÃO NO CALENDÁRIO EM ANEXO.
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OFERTA
FORMATIVA

Oferta Formativa
Porto Business School
76

THE MAGELLAN MBA

77

MBA EXECUTIVO

78

PÓS-GRADUAÇÕES

80

SOLUÇÕES PARA EMPRESAS
Formação à Medida
Consultoria

Coaching
Mentoring
Tutoria

Local
Porto Business School,
Matosinhos

THE MAGELLAN MBA

Duração
13 meses, Full-time
Próxima edição
Setembro 2019
Idioma
Inglês
Investimento
25.000€

de um ano, que promove o desenvolvimento de
carreira no mundo da gestão.
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 funções 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.

DIREÇÃO

Fases de candidatura
2019/2020
1.ª Fase:
25 de Março de 2019
(early bird fee)
2.ª Fase:
15 Julho de 2019

Um programa internacional, full-time, com duração

Renata Blanc
“O The Magellan MBA abre-lhe as
portas a um novo mundo, a um mundo
de conhecimento, a novas culturas e
experiências.”

Doutorada em Ciências Empresariais
(FEP, 2016). Docente na FEP e na
Porto Business School, nas áreas de
Contabilidade de Custos, Planeamento e
Controlo de Gestão, Empreendedorismo
e Business Case Analysis. Diretora do
MBA Full Time da Porto Business School
- The Magellan MBA (desde 2017).
Consultora sénior nas áreas de gestão
e estratégia na Porto Business School,
com participação em vários projetos de
reorganização das áreas administrativo
financeiras, de controlo de gestão e de
planeamento estratégico.

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

MBA EXECUTIVO

Local
Porto Business School,
Matosinhos
Duração
18 meses, Part-time

Adquirir uma visão atual dos negócios, antecipar

Próxima edição
Setembro 2019

a mudança e liderar desafios.

Idioma
Português e Inglês
Investimento
25.000€

Para os gestores que não tenham a possibilidade de despender tempo da sua carreira

Fases de candidatura
2019/2020
1.ª Fase:
25 de Março de 2019
(early bird fee)
2.ª Fase:
15 Julho de 2019

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

competências em gestão e alavancar a sua carreira profissional.

DIREÇÃO

para responder aos desafios do futuro de gestores que pretendam treinar as suas

Rui Couto Viana
“A mudança faz parte das nossas vidas. Os
impactos da mudança sentem-se a todos
os níveis. Os negócios estão em constante
evolução. As pessoas, a base de todos os
negócios, têm de ser capazes de antecipar
a mudança, estarem preparadas e sempre
prontas para os novos desafios. Cada vez
mais, o futuro é agora.”

Doutor em Ciências Empresariais (2006),
Mestre em Ciências Empresariais especialização em Finanças (1999) e Licenciado
em Gestão pela Faculdade de Economia do
Porto (1994). Professor Auxiliar da FEP. Diretor
do MBA Executivo da Porto Business School.
Foi Diretor do Mestrado em Contabilidade
e Controlo de Gestão da FEP entre 2007 e
2015. Economista. Consultor de empresas,
perito e assessor técnico de vários tribunais.
Foi membro do INTACCT, projeto europeu
VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

sobre a aplicação das IAS/IFRS nos Estados
da UE. Desempenhou funções como staff
assistant e semi-senior na Coopers & Lybrand,
como analista de risco de crédito na Cosec
- Companhia de Seguros de Crédito e como
gestor e liquidatário judicial.

PÓS-GRADUAÇÕES

/ Digital,
Empreendedorismo
e Inovação

/ Gestão Geral,
Estratégia e Liderança

/ Gestão de Pessoas
e Desenvolvimento Pessoal

/ Setoriais

/ Operações e Projetos
/ Finanças
e Controlo de Gestão

/ Marketing,
Vendas e Comunicação

VISITE A PÁGINA
DO PROGRAMA

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.

Gestão Geral, Estratégia e Liderança
Pós-Graduação Direção de Empresas
Pós-Graduação International Business

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal
Pós-Graduação Gestão de Pessoas

Digital, Empreendedorismo e Inovação
Pós-Graduação IT Management
Pós-Graduação Business Intelligence & Analytics
Pós-Graduação Digital Business

Marketing, Vendas e Comunicação
Pós-Graduação Comunicação Empresarial
Pós-Graduação Gestão de Vendas
Pós-Graduação Marketing Management

Finanças e Controlo de Gestão
Pós-Graduação Análise Financeira
Pós-Graduação Finanças e Fiscalidade
Pós-Graduação Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho

Operações e Projetos
Pós-Graduação Gestão de Compras e Abastecimento
Pós-Graduação Gestão de Operações
Pós-Graduação Gestão de Projetos

Setoriais
Pós-Graduação Gestão de Turismo e Hotelaria
Pós-Graduação Gestão e Direção de Serviços de Saúde
Pós-Graduação Gestão Imobiliária

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 mais informações, visite o site ou contacte-nos: b2b@pbs.up.pt

Soluções para empresas
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, administração pública e organizações sem fins lucrativos.

Consultoria
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 nas 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

Coaching
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.

Mentoring
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.

Tutoria
O acompanhamento de empresas/colaboradores por parte de especialistas da Porto Business School em
diversas áreas.
Através da sua experiência e conhecimento, estes especialistas orientam e treinam as empresas/colaboradores
a resolver desafios estratégicos e do dia-a-dia das organizações.

POLÍTICA DE ADMISSÃO
A admissão final nos programas de Formação para Executivos da Porto Business School é 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.

Informações gerais

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.
O programa inclui material de apoio às aulas, parque estacionamento, coffee breaks e almoço (em
dias completos de formação).

POLÍTICAS DE DESCONTOS
A Porto Business School oferece condições especiais para inscrição aos seus associados,
colaboradores de empresas associadas, Alumni da Porto Business School e da Universidade do Porto.
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 em função do
número de participantes inscritos ou cláusulas comerciais acordadas.
Estes descontos não são cumulativos entre si.

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 programas 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.

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.

ACREDITAÇÕES:

MEMBRO DE:

RANKINGS:

Avenida Fabril do Norte, 425,
4460-314 Matosinhos, Portugal
+351 226 153 270
geral@pbs.up.pt
www.pbs.up.pt

Associado Académico:
Universidade do Porto

Associados não académicos:
Amkor
Amorim
Associação de Antigos Alunos da FEP
Banco Angolano de Negócios e Comércio
Bial
BOSCH
BPI
Caixa Geral de Depósitos
Câmara Municipal do Porto
Cerealis
Cooprofar-Medlog
Deloitte.
EDP
EDP Estudos e Consultoria

Associação Porto Business School (PBS) - U. Porto

Efacec
Eurobic
F. Ramada, Aços e Indústrias, SA
Fundação Luso-Americana
Galp Energia
Gameiro e Associados
Grupo Gamobar
Grupo Mota-Engil
Grupo RAR
Liberty Seguros
Millennium bcp
Montepio
Natixis
NOS
Nors
Novo Banco
PWC
REN
Riopele
Samsung
SONAE
Super Bock Group
Superview

