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Nunca pare 
de aprender.
Na Porto Business School capacitamos pessoas e organizações 

a pensar criticamente e a encontrar as suas próprias soluções; 

a fazer as perguntas certas; a identificar desafios futuros; a criar 

diferentes cenários e a repensar estratégias.

Isto é, a fazer a mudança acontecer.



0
3



0
4

O permanente
estado de imersão
no Futuro

Num mundo em mudança, cada vez mais acelerada, o grande 
desafio que se coloca é o de sermos capazes de identificar 
desafios futuros, criar diferentes cenários e repensar estratégias. 
Isto é, fazer a mudança acontecer e prosperar, de forma 
sustentável.

Na Porto Business School abrimos horizontes. Ensinamos 
a colocar as questões certas, ajudamos a identificar os desafios 
de futuro e a repensar a estratégia perante múltiplos cenários. 
Temos ADN de exploradores. Somos uma Escola singular, criada 
pela Universidade do Porto e pelas empresas, para as empresas. 
Promovemos a curiosidade, a experimentação, a autonomia, 
o pragmatismo. Criamos as competências necessárias para 
que pessoas e organizações possam fazer a mudança acontecer. 

Encontre novas perspetivas e trace novas rotas 
para que o futuro aconteça, hoje. 

Make Change Happen

 [ FUTURE
Noun;  1 (usually the future); A period of time following 
the moment of speaking or writing; time regarded
as still to come. Fullness - Mass noun; 1. The state 
of being filled to capacity]



Com a 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. 

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.

O que é?
Uma metodologia sistemática
de treino de competências, 
que contraria os efeitos da curva
do esquecimento da aprendizagem
e garante o real impacto
dos nossos programas
de formação executiva.
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Porto Business School Learning Journey

LEARN
& BE INSPIRED

QUANDO?
DURANTE O PROGRAMA
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.

2

GETTING
THE BIG PICTURE 
& ASKING THE RIGHT 
QUESTIONS

QUANDO? 
PREPARAÇÃO PARA O PROGRAMA
Convite com instruções e pistas 
para iniciar o processo de aprendizagem 
e desenvolvimento. 

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.

1

PUTTINGIT INTO 
PRACTICE

QUANDO? 
PÓS-PROGRAMA
Aplicar, no seu dia a dia, 
o que aprendeu no programa. 

LEARNING CHECKPOINT 

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

3



Acreditações

Memberships

Rankings

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).
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Gestão Geral, 
Estratégia, 
Liderança

10 . Advanced Management Programme
12 . Curso Geral de Gestão 
14 . Export Advance
16 . Programa Geral de Gestão Intensivo

Desenvolver ou fortalecer competências em gestão, contribuindo 
de forma decisiva para o excelente desempenho da organização. 
Programas desenhados para que as competências pessoais 
– as denominadas soft skills – assumam um papel relevante.



Advanced 
Management 
Programme

Benefícios

Porquê?

Para quem?

Explorar diferentes perspetivas
e expandir a visão para traçar 
um novo caminho rumo ao futuro

Acesso ao extraordinário ecossistema de negócios da Porto Business School, 
incluindo painéis executivos, contacto com centros de inovação e startups.
Ambiente colaborativo que proporciona troca de conhecimentos e experiências
entre líderes de referência nacional e internacional.
Resolução do seu desafio de negócio, através do contributo e suporte
dos pares e corpo docente e criação de um plano de ação.
Potenciação do autoconhecimento e elaboração de planos 
de desenvolvimento individuais.
Contacto com um conjunto de docentes e especialistas nacionais e internacionais
de qualidade reconhecida e com metodologias e abordagens inovadoras. 
Oportunidade para criar conexões com uma rede de classe mundial 
e fazer parte das comunidades e Alumni de 2 escolas de negócio do top mundial: 
Porto Business School e IMD

• 
 
• 

•

•

•

•

Duração e horário 
4 semanas, 112 horas 

Investimento 
12500€ [early bird fee até 1 mês 
antes do arranque do programa]
Inclui a semana internacional. Viagens
e estadia do módulo internacional 
não incluídas. 

Idioma 
Português e Inglês

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

José Luis Alvim

“Uma experiência única de desenvolvimento
 individual, com uma abordagem consistente
e integrada que o preparar para antecipar 
a mudança, inspirar e entregar resultados.”

Professor de Estratégia Empresarial na Porto Business 
School, onde exerce também as funções 
de Coordenador e Docente de programas
 de formação para executivos e pós- graduação, 
e consultor sénior. Desenvolveu uma longa atividade
na área empresarial – em simultâneo com 
a atividade de docente universitário -, onde exerceu 
funções de Direção e de Administração de várias 
instituições financeiras e grupos económicos 
e, ainda, de consultoria de um alargado número 
de empresas e grupos empresariais.

Luís Sítima

“A complexidade, a mudança e a incerteza que 
caracterizam o mundo atual dos negócios exigem
novos conhecimentos, ferramentas e atitudes.”

Managing Partner da Odgers Berndtson
e da Ray Human Capital em Portugal. Anteriormente 
desempenhou funções de Senior Partner na Korn Ferry, 
Executive Director para a Korn Ferry Hay Group Portugal
 e foi membro da Comissão Executiva de Desenvolvimento 
de Liderança, Estratégia e Eficácia do Conselho da Korn 
Ferry. Ao longo da sua carreira, trabalhou com centenas 
de líderes em diferentes indústrias e múltiplas geografias, 
gerindo projetos e implementando soluções de Executive 
Advisory, desenvolvimento de Liderança, Gestão 
da Mudança e consultoria de Gestão Estratégica 
de Recursos Humanos. 

Direção do Programa

O Advanced Management Programme é um programa executivo sénior, 
num formato imersivo, que irá proporcionar uma visão global e privilegiada 
da interconexão da estratégia, dos processos e das pessoas, com base 
nas novas tendências, nos desafios globais e nos mercados mundiais. 

Líderes com experiência profissional relevante. 
Os participantes do Advanced Management Programme deverão ter pelo menos 10 
anos de experiência em funções de direção, gestão estratégica ou gestão operacional. 

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Como?

SETTING COURSE
Avalie o cenário
competitivo e pense
estrategicamente.

LEADING PEOPLE
Crie estratégias
de liderança preparadas 
para o futuro.

TAKING ACTION
Impulsione a performance 
da organização.

DRIVING CHANGE
Tome decisões 
com impacto estratégico.

1

2

3

4

Quatro etapas 
que se fundem para 
criar uma experiência 
de aprendizagem única.
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Peer Learning

Key Business 
Challenges

Contacto
com Especialistas

Case Studies

Self-Assessment

Estrutura curricular

SETTING COURSE 

Visão, Estratégia & Ação . José Luís Alvim
Collaborative Innovation . Mark Esposito
Innovative Marketing for Strategic Advantage . Carlos Melo Brito
Decisões de Investimento e Financiamento 
de Projetos . Jorge Farinha

Key Business Challenges . José Luís Alvim
Welness Practices: Manage Focus and Energy . José Soares / Diogo Rolo
Ecosystem for Innovation . José Luís Alvim/Luís Sítima

LEADING PEOPLE

Liderança Conectada ao Futuro . Luís Sítima 
Developing and Motivating People and Teams . Mark Fritz 
Negotiating Beyond Tomorrow . Isabel Paiva de Sousa
Talento 360º - Atração, desenvolvimento e retenção . Elsa Carvalho 

Key Business Challenges . Luís Sítima
Welness Practices: Manage Focus and Energy . José Soares / Diogo Rolo
Ecosystem for Innovation . José Luís Alvim/Luís Sítima

TAKING ACTION 

Performance e Controlo de Gestão . Mário Leite Silva
Processos e Operações 4.0 . Américo Azevedo 
Global Supply Chain Management  . Henrique Corrêa 
Project Management  . Luis Solis 

Key Business Challenges  . José Luís Alvim 
Wellness Pratices: Manage Focus and Energy  . Diogo Rolo 
Ecosystem for Innovation . José Luís Alvim/Luís Sítima

DRIVING CHANGE  

Módulo Internacional no IMD (Lausanne, Suiça) em regime 
de semana intensiva 

11



Curso Geral
de Gestão

Benefícios

Porquê?

Desenvolver competências críticas 
de gestão alinhadas com os desafios 
das empresas

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.
No último ano, a semana internacional decorreu no Instituto de Empresa (Madrid), 
uma da melhor business schools do mundo..

• 
 
• 

•

•

Duração e horário 
Cinco semanas, uma semana por mês, 
durante 5 meses, das 9h00 às 19h00.
 
Investimento 
6900€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

José Luis Alvim

“O Curso Geral de Gestão foi desenhado
para desenvolver as competências necessárias
 para à redução de gap entre o perfil funcional
 e o perfil de gestão exigido pela empresa.”

Professor de Estratégia Empresarial 
na Porto Business School, onde exerce também 
as funções de Coordenador e Docente de programas 
de formação para executivos e pós-graduação,
e consultor sénior. Desenvolveu uma longa atividade 
na área empresarial – em simultâneo com a atividade 
de docente universitário -, onde exerceu funções 
de Direção e de Administração de várias instituições 
financeiras e grupos económicos e, ainda, 
de consultoria de um alargado número 
de empresas e grupos empresariais.

Direção do Programa
Acesso a uma alargada rede de relações pessoais e profissionais pelo contacto com 
participantes provenientes de organizações de destaque nos setores onde operam.
Participação em visitas a empresas de referência onde os participantes têm 
oportunidade de conhecer, viver e partilhar as melhores práticas de gestão realizadas 
a nível nacional e internacional.
Acesso às Innovation Master Classes, conduzidas por oradores nacionais 
e internacionais, que assumem um carácter inovador e criativo pela forma como 
abordam temas como liderança e inovação.
Admissão como membros da Porto Business School Alumni, beneficiando 
do acesso a um conjunto de benefícios exclusivos.
Acesso às Innovation Master Classes, conduzidas por oradores nacionais 
e internacionais, que assumem um carácter inovador e criativo pela forma como 
abordam temas como liderança e inovação.
O Curso Geral de Gestão permite aos participantes com aproveitamento 
no exame compreensivo a obtenção de 32 créditos ECTS.
Programa em Escola de Negócios do top mundial: 

• 
 
• 

•

•

•

•

•

#33 
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular Como?

INTEGRAÇÃO E ASSESSMENT

José Luís Alvim

LIDERANÇA
Da Gestão de Pessoas à Liderança . Maria Teresa Roseta - 15h
Gestão de Equipas de Trabalho . Cândida Santos - 12 h

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

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Comunicação . Isabel Borgas - 9h
Negociação . Isabel Paiva de Sousa - 12 h

FOCO NOS MERCADOS E CLIENTES
Marketing . Luís Cardia - 13h30 
Comportamento do Consumidor . João Dionísio - 9h

OPERAÇÕES, PROJETOS E PROCESSOS
Marketing . José Magano - 12h
Logística . Alcibíades Paulo Guedes - 12h
Eficiência e Eficácia em Operações . Américo Azevedo - 12h

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA PERFORMANCE
Contabilidade de Gestão e Controlo . Mário Leite Silva  - 12h
Elaboração de Plano de Negócios . Miguel Henriques - 9h
Visita a Empresas . José Luís Alvim - 4h30

SHARE YOUR ACHIEVEMENT 
Coordenação e Avaliação . José Luís Alvim  - 4h30

INFORMAÇÃO DE GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO
Contabilidade Financeira . Renata Blanc de Melo - 15h
Financiamento e Análise Financeira . José António Moreira - 13h30
Análise de Investimentos . Luís Miranda da Rocha - 12h
Direito para Empresas . Miguel Torres • Francisco Espregueira Mendes - 12h

Para quem?

O programa está desenhado para quadros maioritariamente com formação 
base fora da área de gestão, que evidenciem capacidade para ocuparem, 
no curto ou médio prazo, lugares de chefia funcional ou plurifuncional.

Liderança

Visão Estratégica
e Criação de Valor

Desenvolvimento
de Competências

Pessoais

Foco nos Mercados 
e Clientes

Operações, Projetos 
e Processos

Informação de Gestão 
e Tomada de Decisão

Avaliação 
e Monitorização
da Performance

M
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Gamification

Case Studies

Action Learning

Peer Learning

Contacto com 
Especialistas

Benchmarking

Bootcamp
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Export 
Advance

Benefícios

Porquê?

Para quem?

Para fazer crescer o seu negócio 
além-fronteiras

•    Ajustar a sua empresa ao imperativo da globalização.
•    Antecipar as oportunidades de crescimento sustentado.
•    Aumentar a competitividade da sua empresa através da expansão para 

o estrangeiro, diversificando mercados de destino, intensificando a presença 
nos mesmos, conquistando a confiança dos clientes e implementando boas 
práticas de negócios internacionais.

•    Profissionalizar a gestão, em contexto global.

•    Abordagem inovadora e integral, do diagnóstico aos resultados.
•    Acesso a seminários com especialistas, nas diferentes temáticas.
•    Programa integrado na Academia Internacionalizar da AICEP, numa parceria  

com escolas de negócios, estando direcionado para empresas em processos 
de internacionalização.

•    Sessões de mentoring, nas quais as empresas desenvolvem o seu projeto 
de internacionalização. 

•    Partilha de experiências entre empresas.

•    Empresas com potencial de crescimento que pretendam desenvolver processos 
de internacionalização consistentes. 

•    Quadros de gestão e outros colaboradores da empresa expostos 
ao contexto internacional. 

Pedro A. Vieira

“Este programa alia a solidez teórica 
e a experiência de terreno para fazer 
a mudança acontecer na internacionalização 
das empresas participantes”

Codiretor da “Pós-Graduação em 
International Business” na Porto Business 
School. Docente convidado na UMinho 
nas áreas da gestão intercultural. 
É também gestor e esteve na fundação 
de várias empresas, uma delas 
de consultoria em negócios internacionais 
que já apoiou mais de 500 empresas em 
processos de internacionalização. 
Foi colaborador da AICEP, viveu no Japão 
e trabalha num ambiente multicultural.

Direção do Programa

Duração e horário 
10 sessões, 74 horas
1 sessão por semana, à 3ª feira
das 9h30 às 18h00

Investimento 
2600€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Estrutura curricular
Diagnóstico do grau de preparação para a internacionalização . 5h  
Seleção e análise de mercados prioritários . 5h
Adaptação do modelo de negócio e definição de modos 
de entrada . 5h 
Adaptação do marketing mix . 5h
Gestão global de operações de logística . 5h
Viabilidade económico-financeira do projeto internacional . 5h
Controlo de gestão estratégico e operacional . 5h
Adaptação cultural e gestão em contextos multiculturais . 5h
Liderar e mobilizar equipas para o desafio da internacionalização . 5h
Projetos aplicados de internacionalização (desenvolvimento 
e mentoring) . 18h
Apresentação dos projetos . 8h
Masterclass . 3h
Check point . 2 h

Como?

O Export Advance é constituído por seminários, sessões de trabalho para 
o desenvolvimento de um projeto internacional e espaços para networking, 
e partilha de experiências, num total de 76 horas. 
 
Após esta fase, a empresa pode inscrever-se num programa de tutoria 
(opcional) para apoio à implementação do projeto. 

SESSÕES DE TRABALHO

CHECK POINT

Master Class 
Apresentar 
projeto 
Internacional

Seminários

45h

Validação do 
conhecimento 
e aplicação 
no dia a dia

18h 3h 8h

Desenvolver 
projeto 
internacional

15



Programa 
Geral de Gestão 
Intensivo

Porquê?

Para quem?

Proporcionar conhecimentos essenciais de 
Gestão e desenvolver competências com 
grande impacto na performance individual

Duração e horário 
6 sessões, 50 horas
1 semana intensiva (2ª a sábado),  
das 9h00 às 18h00

Investimento 
2800€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

José Luís Alvim

“Adquira conhecimentos e competências essenciais 
de gestão empresarial e melhore a sua performance”.

Professor de Estratégia Empresarial na Porto 
Business School, onde exerce também as funções de 
Coordenador e Docente de programas de formação 
para executivos e pós- graduação,
e consultor sénior. Desenvolveu uma longa atividade 
na área empresarial – em simultâneo com a atividade 
de docente universitário -, onde exerceu funções 
de Direção e de Administração de várias instituições 
financeiras e grupos económicos e, ainda, 
de consultoria de um alargado número de empresas 
e grupos empresariais.

Alcibíades Paulo Guedes

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

Especialista em estratégia logística e supply chain 
management. Licenciado em Engenharia Mecânica 
pela FEUP (1986). Master of Science (1989) 
em Gestão e Tecnologias de Distribuição e Doctor 
of Philosophy (1994) em Distribuição e Logística pela 
Cranfield School of Management, Cranfield University 
(Inglaterra). Professor Auxiliar do Departamento 
de Engenharia Industrial e Gestão da FEUP, onde foi 
Director da Licenciatura em Gestão e Engenharia 
Industrial (1995 - 2000). É Presidente Executivo 
do INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial (desde Abril/2015). Foi Presidente da APLOG 
- Associação Portuguesa de Logística (de 2012 a 2018). 
Foi Vice-Presidente do INEGI de 2010 a 2015. 
Foi Vice-Dean da PBS de 2000 a Junho/2009. 
Docente da PBS (desde 1995), onde leciona Logística 
e Supply Chain Management no Magellan MBA, MBA 
Executivo e programas para executivos. 
Foi Coordenador do Mestrado em Logística da 
EGP até 2007. Responsável (ou co-responsável) por 
mais de 50 projetos de consultoria para empresas 
nacionais e multinacionais, dos mais diversos 
setores de atividade.

Direção do Programa

•    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 Business School [OpenExecEd]

•    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.

Benefícios

•    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.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular

Como?

Energize Your Time’ . 2h . José Soares
Economia Mundial para Gestores . 4h . Fernando Teixeira dos Santos
Planeamento Estratégico e Execução . 8h . José Luís Alvim
Marketing para Gestores . 8h . Luís Cardía
Gestão de Pessoas . 8h . Cândida Santos
Gestão da Cadeia de Abastecimento . 8h . Alcibíades Paulo Guedes
Análise e Relato Financeiro para Gestores . 8h . Rui Couto Viana
Controlo de Gestão e Avaliação de Performance . 4h . Joaquim Barreiros

•     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.

VISÃO SISTÉMICA

PERFORMANCE EMPRESARIAL

Gestão da 
Cadeia de 
Abastecimento

Mercados 
e clientes

Gestão 
de Pessoas Finanças
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Peer Learning

Brainstorming

Benchmarking 
Best Practices

Case Studies

Action Learning
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Gestão de Pessoas 
e Desenvolvimento 
Pessoal

19 . Career Design NOVO

21 . Comunicar com Impacto
23 . Employee Experience NOVO

25 . Felicidade e Performance
27 . Maximizing Your Leadership Potential
29 . Novos Modelos de Gestão de Desempenho

Conhecermo-nos a nós próprios e saber reconhecer 
o talento dentro da organização para criar ambientes 
organizacionais saudáveis e, simultaneamente, 
competitivos.



Benefícios

NOVO

Reconhecer o impacto das tendências (work, people and learning) no conceito 
de carreira; 
Ter acesso a um portefólio de estratégias que lhe permitirá assumir um papel ativo na 
gestão da sua carreira;
Reconhecer a relevância do  Lifelong Learning e desenvolver  competências que lhe 
permitirão aprender no contexto da sua vida pessoal e profissional de uma forma eficaz; 
Ter a oportunidade de contactar com um conjunto de competências consideradas 
relevantes para a carreira hoje e no futuro;
Aceder a um conjunto de fontes e recursos que poderá explorar para aprofundar as 
áreas de seu interesse no domínio do Lifelong Career & Learning.

• 
 
• 

•

•

•

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
5 sessões, 40 horas 
32h [path #1] + 8h [path #2] 
das 9h00 às 18h00

Investimento 
Programa integral: 2500€ 
Path#1 : 1750€
Path#2: 750€ 
[early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma 
Português 

Mais informação e candidaturas:
fexecutivos@pbs.up.pt 

Maria Antónia Cadilhe

“Evoluímos de modelos em que as pessoas 
aprendiam para adquirir competências para 
uma carreira, para a carreira passar a ser, 
ela própria, uma aprendizagem. A gestão 
de carreira, que era muitas vezes assumida 
pela empresa, evolui também para um 
modelo em que a liderança é assumida 
pelo próprio indivíduo. Está pronto para 
ter um papel ativo?”

Investigadora na Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto e Docente do MBA Executivo 
da Porto Business School. Desempenhou 
funções de Diretora de Talento, 
Desenvolvimento, Cultura e Comunicação 
na Sonae MC, Diretora de Gestão 
e Desenvolvimento de Talento na Sonae 
e Diretora Corporativa de Recursos Humanos 
no Grupo Mota-Engil.

Direção de Programa

Porquê?

Evoluímos de modelos em que as pessoas aprendiam para adquirir competências 
para uma carreira, para a carreira passar a ser ela própria uma aprendizagem.
O conceito de carreira está a ser abalado, como resultado das mudanças no trabalho, 
nas empresas e nas próprias pessoas. 

São vários os exemplos que já hoje somos capazes de nomear – o número inédito
de funções a eliminar e a criar, resultante da globalização e desenvolvimento tecnológico 
e a consequente redução do tempo de vida das competências; o alargamento das carreiras, 
resultante do envelhecimento da população; uma valorização sem precedentes do bem-
estar no trabalho como elemento transversal a diferentes setores e segmentos etários. 

A gestão de carreira, que era assumida pela empresa, evolui também para um modelo 
em que a liderança é assumida pelo próprio indivíduo, que muitas vezes conclui 
não estar preparado para o fazer, seja por desconhecimento, seja por continuar a utilizar 
estratégias que estão já obsoletas. 

Esta mudança pressupõe desenvolvimento de competências, através de um processo 
estruturado e capaz de, com base em ferramentas cientificamente suportadas, conciliar 
desafio, exploração e consolidação, de modo a dotar os indivíduos de competências que 
lhes permitam construir e recriar caminhos, ao longo da sua vida profissional e pessoal.

Career Design
Are you leading your life?
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Estrutura curricular

Como?

PATH #1

Human Trends & New Ways To Manage Careers Challenges . Sérgio Lee 

Learning in Life & How to be a Better Learner . Maria Cadilhe

Digital Trends (online) . João Nogueira Santos / Maria Cadilhe

Meaning . Isabel Paiva de Sousa

Design Thinking . Katja Tschimmel

Technology Design & Programming . João Magalhães

Problem Solving & Communication . Bruno Carrilho

PATH#2

Career Design Roadmap . Marta Santos

Digital Pre-work (online) . Maria Cadilhe/João Nogueira Santos 

Sessão individual 1 . Marta Santos/Maria Cadilhe/Filipa Ferreira 

Digital Consolidations (online) . Maria Cadilhe / João Nogueira Santos 

Sessão individual 2 . Marta Santos/Maria Cadilhe/Filipa Ferreira 

Digital Follow-up (online) . João Nogueira Santos/Maria Cadilhe

Os participantes que optarem pela versão integral do programa 
[path #1 + path #2] terão um papel ativo na construção do seu Career 
Design Roadmap, apoiados por um especialista, sistematizando o 
output das etapas de reflexão sobre o percurso profissional e pessoal, 
projetando alternativas, explorando e potenciando novos itinerários, 
traduzindo-os em ações concretas. 

Ao assumirem um papel ativo neste processo, os participantes irão 
adquirir competências que lhes permitirão, ao longo da sua vida 
pessoal e profissional, revisitar de forma dinâmica o seu Career 
Design Roadmap.

Para quem?

O programa é dirigido a profissionais de diferentes funções, 
backgrounds académicos e gerações que tenham por objetivo 
adquirir competências para assumir a liderança de uma gestão 
ativa da sua carreira.

Profissionais de gestão de pessoas e líderes de empresas que 
tenham por propósito adquirir competências que lhes permitam 
apoiar outros no processo de gestão ativa de carreiras. Na versão 
mais curta (path#1), o programa adequa-se, também, a jovens 
a iniciar a sua atividade profissional.

Path #1
· Sessões Coletivas
· Estratégias para gestão  
  ativa de carreira
· Ferramentas para self-long  
  learning

Path #2
· Sessões individuais
· Balanço de competências
· Career Design Roadmap 

Semana 1 . 8h
Presencial
Human Trends &
Ways to Manage Career 
Challenges

Learning in Life & How to Be 
a Better Learner

Semana 4 - 5 . 4h
Presencial e Online  

Career Design Roadmap

Semana 6 - 10 . 4h
Sessões One to One e Online

Semana 2 . 8h
Online Learning

Porto Business School Digital 
Lifelong Learning

Semana 3 . 16h
Bootcamp

Meaning
Design Thinking 
Problem Solving 
& Communication 
Technology Design & 
Programming
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Contacto com 
Especialistas

Peer Learning

Bootcamp

Case Studies

Personal Roadmap

Participative 
Centered Learning

Partner Contents
and Methodologies
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Comunicar
com Impacto

Benefícios

Porquê?

Para quem?

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

Analisar e refletir sobre o estilo de comunicação e o estilo de liderança
através de exercícios de autoconhecimento.
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 programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
2 sessões, 16 horas + 
check point, 
5ª feira das 9h00 às 18h00

Investimento 
1300€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Isabel Borgas

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

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. 

Direção do Programa

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: 

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.

• 
 

• 
•

•

• 

•
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Técnicas 
de Comunicação 

e Persuasão 

Plano Pessoal 
de Desenvolvimento

Estrutura curricular

Como?

O Líder como Agente de Mudança

O Poder do Storytelling

Inteligência Emocional

Uma Relação De Confiança: 
A Meta / Comunicação - O Caminho

Conceitos gerais de Comunicação e Influência.
Diagnóstico de autoconhecimento sobre o estilo de liderança, 
as atitudes comunicacionais, os objetivos e as motivações. 

Técnicas para elaboração de discursos e intervenções de sucesso.

Estudos de caso que permitam transferir para a realidade 
quotidiana uma matriz de abordagem emocional na resolução
de problemas organizacionais.

Ferramentas e canais de comunicação.
Desenvolvimento de competências de comunicação e persuasão.

• 
•

• 

• 

•
• 

Competências 
Comunicacionais

Conteúdo
e Estilo

Exercícios 
de Auto-Estima

Perfis e Atitudes 
de Comunicação

Comunicação 
e Estilo de Liderança 
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Coaching

Peer Learning

Case Studies

Personal Roadmap

Self-Assessment
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Benefícios

Porquê?

No final do programa os participantes serão capazes de desenhar uma experiência 
diferenciadora para os diferentes segmentos de colaboradores, traduzindo-a 
num plano de ação que considera a estratégia da empresa e participação 
ativa das pessoas que a constituem, designadamente:

Reconhecer o impacto das tendências (work/people) na atração e engagement 
dos colaboradores; 
Materializar a relação entre engagement e resultados da empresa;
Definir metodologias de auscultação e envolvimento contínuo dos colaboradores
na identificação e construção de soluções;
Suportar a tomada de decisão, recorrendo ao people analytics;
Aplicar os princípios do customer experience workforce.

• 
 
•
•

•
•

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
8 sessões presenciais 
60 horas + online learning
2 sessões por semana, 
às 3ª e 4ª feiras
Dias completos. 9h00 às 18h00
Manhãs: 9h00 às 13h00

Investimento 
2500€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Para mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Maria Antónia Cadilhe

“Gerir o engagement dos colaboradores, 
do recrutamento à reforma, passou a ser 
um dos maiores desafios das empresas. “

Investigadora na Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto e Docente do MBA Executivo da Porto 
Business School. Desempenhou funções 
de Diretora de Talento, Desenvolvimento, 
Cultura e Comunicação na Sonae MC, Diretora 
de Gestão e Desenvolvimento de Talento 
na Sonae e Diretora Corporativa de Recursos 
Humanos no Grupo Mota-Engil.. 

Direção do Programa

É comum ouvir que o mundo está a mudar, que o trabalho está a mudar, ficando muitas 
vezes por referir que as pessoas, independentemente da idade, formação, género 
ou nacionalidade já estão diferentes e vão continuar a mudar. 

Hoje, todos nós valorizamos e procuramos coisas diferentes, na vida pessoal como, 
naturalmente, no contexto de trabalho. Queremos que a empresa promova o bem-estar, 
exigimos o respeito pelo nosso tempo para a dimensão pessoal e queremos conhecer 
o propósito da nossa empresa e da nossa função. 

Esta mudança tem um enorme impacto na forma como as empresas e os seus líderes 
atraem, desenvolvem e retêm talento  ao longo do seu ciclo de vida. Gerir o engagement 
dos colaboradores, do recrutamento à reforma, passou a ser um dos maiores desafios 
com que as empresas se confrontam atualmente, designadamente pelo impacto 
que o mesmo tem nos resultados da empresa.

Neste contexto, é urgente e inevitável uma mudança de mindset por parte de quem tem 
a responsabilidade de gerir e desenvolver pessoas e equipas, evoluindo para um modelo 
de intervenção em que os colaboradores são ouvidos de forma contínua e envolvidos 
na construção das soluções, tendo por base as metodologias de customer experience.

NOVO

Employee 
Experience
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Estrutura curricular

Para quem?

•  Human Trends, Engagement & Profit . 4h . Maria Antónia Cadilhe
•  People Analytics & Employee Feedback . 4h . Filipa Ferreira
•  Co-Creating the Employee Experience . 8h . Marta Cunha
•  Purpose and Belonging . 4h . Isabel Paiva de Sousa
•  Diversity and Inclusion . 4h . Maria Antónia Torres
•  Health and Wellbeing . 4h . Diogo Rolo
•  Network Leadership . 4h . João Sevilhano
•  From Attracting to Retirement Experience . 28h . Marta Cunha e Maria Antónia Cadilhe

Profissionais de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos, das áreas de desenvolvimento 
e operacionais que tenham por missão desenhar e implementar políticas, modelos
e práticas de gestão de pessoas. 

Em momentos específicos do programa (previamente sinalizados) o perfil 
dos destinatários poderá ser alargado a líderes que tenham por objetivo aprofundar 
algumas das áreas que os colaboradores, de uma forma geral, valorizam atualmente 
na dinâmica das empresas e das equipas. 
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Case Studies

Benchmarking 
Best Practices

Contacto com 
Especialistas

Participative 
Learning

Online Learning Open Sessions - as open sessions são sessões de apresentação de casos reais de boas práticas, em contexto 

de empresa. Nestas sessões, os participantes do programa têm a possibilidade de convidar elementos 

externos para estas sessões.

Como o programa está organizado

Purpose
and Belonging

•  Separation

•  Development

•  Onboarding

•  Recruitment

•  Attracting

Case Study

Diversity
 and Inclusion

From Attracting to Retirement Experience

Health & 
Wellbeing

Network
Leadership

Human Trends, 
Engagement

& Profit

People Analytics 
& Employee

Feedback

Co-Creating 
the Employee

Experience
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Para fazer crescer o seu negócio 
além-fronteiras

Felicidade 
e Performance

Porquê?

Para quem?

Duração e horário 
3 sessões, 24 horas, à 3ª feira, 
das 9h00 às 18h00

Investimento 
1500€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

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 Indústria Têxtil e de Vestuário 
e na área do Retalho Automóvel. Implementação 
de práticas de gestão de pessoas com o foco no 
desenvolvimento de competências e maximização 
dos resultados. 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.
Treinar a felicidade para abraçar cada vez melhor 
os desafios, liderar a mudança com paixão 
e potenciar a nossa performance.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    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. 

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.

Benefícios

•     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 dos nossos processos de tomada de decisão.

•     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. com percursos académicos e profissionais diversificados.
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Estrutura curricular

Como?

Psicologia Positiva . 4h . Isabel Paiva de Sousa

•    O treino da positividade

•    Como ampliar o otimismo

Treinar a Felicidade Individual . 8h . Isabel Paiva de Sousa

•    Qual o meu propósito

•    Como desenvolver a confiança

•    Cultivar o networking e a gestão emocional

•    Adaptabilidade e aprendizagem com o erro

Práticas de gestão para potenciar o bem-estar e a performance . 6h . Isabel Paiva de Sousa

•    Equipa mais resiliente e o seu funcionamento ótimo

Performance e Produtividade . 4h . Paula Vasconcelos

•    Fadiga e stress: sinais e sintomas

•    Impacto na performance individual 

•    Impacto no desempenho cognitivo

Mindfulness: o que é e como se treina . 2h . Diogo Rolo

•    O papel do ‘piloto automático’

•    A ineficiência do multitasking

Psicologia Positiva
Práticas Meditativas

Emoções
Neurociência

1

4

Cognição
Otimismo

Resiliência
Propósito

Integração
Engagement

2

5

3

6

Atenção
Alimentação / 
Exercício / Descanso
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Personal Roadmap

Self-Assessment
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Maximizing 
Your Leadership 
Potential

Porquê?

Duração e horário 
3 sessões, 24 horas 
+ sessão individual, 2 horas
das 9h00 às 18h00

Investimento 
1700€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt 

Margarida Pedrosa

“Líderes que se conhecem melhor a Si Próprios 
obtêm melhores resultados com as Equipas, são 
mais Inspiradores e lidam bem com a Mudança.”

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.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    Treino da Liderança numa perspetiva inside-out.
•    Porque a forma como gerimos estes recursos é determinante para o nosso 

bem-estar e para o desempenho que pretendemos ver acontecer.
•    Recurso a práticas de Liderança Integral associadas ao Desenvolvimento 

Pessoal, que são a marca atual dos líderes comprometidos com o seu sucesso 
Pessoal, das Equipas e da Organização.

•    Acesso às tendências mais atuais de desenvolvimento de líderes.
•    Programa em Escola de Negócios do top mundial: 

Benefícios

•    Conhecer e gerir o seu Processo de Desenvolvimento Pessoal e Profissional.
•    Saber onde está a aplicar a sua motivação 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.
•    Analisar as suas Crenças, Valores, Propósito e Princípios de Liderança.
•    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.

Desenvolvimento Pessoal 
e Liderança Integral
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Estrutura curricular

Para quem?

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

First Connect with Yourself, then Lead
•    Descoberta de mim próprio enquanto Pessoa e Líder.
•    A minha história de Vida, as vozes interiores e o meu Ego. 
•    As Crenças, Valores, Propósito e Princípios de Liderança.
•    A Gestão da Autenticidade

Think, Feel, Sense and Inspire the Team
•    O seu Desenvolvimento Pessoal e o seu Estilo de Liderança.
•    Orientar o seu Potencial para maximizar as suas competências como Líder.
•    Aplicar a sua energia com uma atitude positiva.
•    Faça a gestão da sua Leadership Brand.

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

Executivos e Gestores motivados para o desenvolvimento de um Estilo de Liderança 
alicerçado no Potencial Pessoal e das Equipas de Trabalho, numa perspetiva 
de Employee Engagement.
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Wishes Book

Coaching

Experiential Learning
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Novos Modelos 
de Gestão 
de Desempenho

Porquê?

Duração e horário 
3 sessões, 20 horas, em dias 
consecutivos, das 9h00 às 18h00

Investimento 
1300€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Cândida Santos 

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

Direção do Programa

Confiança. Autenticidade. Simplicidade. Eficácia. Há novas tendências
e exigências para a gestão de desempenho.
Desde que a transição da avaliação de desempenho para gestão de desempenho 
teve início, não só o conceito, como os próprios modelos, registaram grandes 
desenvolvimentos. O foco, como não podia deixar de ser, continua a ser a melhoria 
do desempenho e o sucesso das organizações, os meios, esses sim mudaram. 
Sabemos hoje que não basta o feedback ser contÍnuo e em tempo real, que 
a diferença não está na quantidade, antes na qualidade, assumindo-se como 
conversas de coaching e aprendizagem contínua, reconhecendo o poder do growth 
mindset, enfatizando a aprendizagem com os outros e com os próprios erros, para 
potenciar uma rápida reação e um seguir em frente. Também os cuidados com 
o bem-estar assumem proporções inigualáveis, com a certeza que equilíbrio, 
tranquilidade, satisfação e desempenho andam de mãos dadas.

Benefícios

•    Entender as razões da mudança, sabendo que estão fazem parte 
de um contexto. 

•    Reconhecer a essência das principais tendências e onde nos poderão levar.
•    Conhecer os pressupostos de uma cultura de desempenho. 
•    Alinhar estratégias e prioridades.
•    Reconhecer a cultura de desempenho como vantagem competitiva.
•    Identificar o modelo de gestão por competências alinhado com a estratégia 

organizacional que melhor se ajusta ao contexto.
•    Ser capaz de pensar nas metodologias para o desenvolvimento 

das competências.
•    Conhecer e comparar modelos de gestão do desempenho.
•    Reconhecer a gestão da performance como matriz de comportamentos 

que alinham os valores, os objetivos e a estratégia.
•    Apoiar a gestão estratégica a partir das perspetivas da gestão do talento 

e das pessoas.
•    Capacitar para a manutenção da excelência organizacional, através de uma 

gestão do talento proativa.
•    Focar na identificação, segmentação, desenvolvimento e retenção do talento.
•    Saber medir e analisar o desempenho.
•    Conhecer e definir planos de desenvolvimento e de retenção.

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

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular

Para quem?

Como?

Tendência da Gestão de Desempenho . 2h . Cândida Santos

Cultura de Desempenho . 3h . Cândida Santos

Gestão por Competências . 4h . Joana Queiroz Ribeiro

Modelos de Avaliação . 4h . Cândida Santos

Gestão do Talento . 3h . Cândida Santos

Análise do Desempenho e Desenvolvimento . 4h . Joana Queiroz Ribeiro

•    Executivos de níveis médios, superiores e de topo.
•    Profissionais de Gestão de Pessoas.
•    Responsáveis pela gestão de equipas.
•    Profissionais de elevado potencial que sejam, ou venham a ser no curto prazo, 

responsáveis por gerir e liderar pessoas
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31

Digital, 
Empreendedorismo 
e Inovação

32 . Customer Focused Innovation 
34 . Digital Business Transformation 
36 . Future Leaders NOVO 

38. The Design Thinking Experience

Responder aos desafios da competitividade e da evolução global. 
Transformação Digital, Design Thinking, Data Mining 
ou Disrupção Tecnológica são conceitos incontornáveis. 
O futuro é agora. E o futuro das organizações deles depende.



Benefits

Learn about the Why, What and How of business innovation and their links 
to profitable growth.
How to use Customer Centric Business Design™ methodology comprising 
an innovation management roadmap and a practical toolkit to support
the corporate innovation processes.
Experience what it is like to be an intrapreneur (corporate entrepreneur) developing 
an innovative idea into a business opportunity and presenting it to management.
Develop skills in delivering innovation project milestones in an innovation project 
team setting.

Innovation is delivered in innovation projects that start from innovative new business 
ideas and end with proper execution plans that deserve investment and will result 
in new growth businesses.
If you are participating in innovation projects or managing them, you need 
a proper roadmap and a practical toolkit. And this is what you will get, together 
witha first-hand experience of delivering innovation.
Make innovation happen by upskilling yourself with the Customer Centric
Business Design™ methodology to dramatically increase your business innovation
success rate.

Acting or aspiring: intrapreneurs.
Corporate entrepreneurs.
Innovation managers.
Business innovators.
New business developers.

• 
 
• 

•

•

• 
 

• 

•

• 
• 
•
•
•

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Lenght and schedule
2 sessions, 16 hours
from 9h00 to 18h00

Fee
1500€ [early bird fee for applications 
until one month before the 
programme starts]

Language 
English

More informations and applications: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Mart Kikas

“Innovation is delivered in innovation
projects that start from innovative 
new businesses ideas”.

Innovation coach, executive Coach, Business 
Mentor. Lecturer and researcher at Estonian 
Business School. Visiting Lecturer at Estonian 
Academy of Arts, Ternopil Business School.

Programme Director

Why this programme?

Customer 
Focused 
Innovation 

Who should attend?

Make innovation happen by 
using Customer Centric Business 
DesignTM methodology

#33 
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Programme

How?

DAY 1

Seminar
Demystifiying Innovation - Why? What? How?

Workshop 
Developing an Innovative Idea into a Business Opportunity

DAY 2

Workshop
Developing an Innovative Idea into a Business Concept

Workshop
Developing an Innovative Idea into a Business Model

Simulation
Innovation Project Assessment Meeting

Develop an innovation management roadmap and a practical 
toolkit to support the corporate innovation processes by applying 
Customer Centric Business Design™ methodology.

M
et

od
ol

og
ia

s
Action Learning

Simulation

Group Work

CC Business Design 
Methodology
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Benefícios

Identificar quais os fenómenos que caracterizam e explicam a disrupção tecnológica.
Compreender o que é o imperativo da transformação digital e que instrumentos 
podem acelerar essa transformação. 
Entender como mobilizar a energia organizacional para a inovação.
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.

Ambiente desafiador e experiencial
Apoio da IDC Portugal, empresa líder mundial em market Intelligence.
Acesso exclusivo ao research internacional da IDC sobre Transformação Digital
Programa em Escola de Negócios do top mundial:

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.

• 
• 

•
•

•
•

• 
• 
•
• 

• 

•

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
3 sessões, 24 horas 
2.ª a 4ª feira, das 9h00 às 18h00

Investimento 
1500€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma  
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Direção do Programa

Gabriel Coimbra

“As organizações têm de avaliar e desenvolver 
as suas capacidades digitais e treinar 
o pensamento disruptivo”.

Vice Presidente & Country Manager da IDC 
em Portugal, empresa líder mundial em market 
intelligence e advisory em TIC e Transformação 
Digital.

Porquê?

Digital Business 
Transformation

Para quem?

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

#33 
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European Business School [OpenExecEd]

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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Estrutura curricular

Como?

DIA 1

Awakening - Understanding Disruption . 2h . Rui Coutinho

Digital Transformation Fundamentals . 1,5h . Carlos Vaz

Key Disruptive Technologies & IDC Forecasts . 1h . Carlos Vaz & Gabriel Coimbra

Real and Live Applications . Artificial Intelligence with Microsoft . Blockchain . 
AR/VR  . Robotics .  2,5h . Carlos Vaz (moderação)

DIA 2

Digital Transformation Predictions . 1h . Bruno Soares & Gabriel Coimbra

Digital Transformation Assessment . 1h . Bruno Soares & Gabriel Coimbra

Digital Transformation Benchmark . 1h . Bruno Soares & Gabriel Coimbra

Digital Transformation Roadmap . 1h . Bruno Soares & Gabriel Coimbra

Digital Transformation KPIs & Capabilities . 1h . Bruno Soares 
& Gabriel Coimbra

DIA 3

Business Model Innovation . 2h . Guilherme Vitorino & Carlos Vaz

Human centered digital transformation . 2h . Guilherme Vitorino & Carlos Vaz

Innovation Bootcamp with Design Thinking . 4h . Guilherme Vitorino & 
Carlos Vaz

2
INNOVATION

Digital Platform

3
OUTDATED KPIS
DX performance 

Scorecard

3
LIMITED 

EXPERTISE
Digital 

Capabilities

3
TACTICAL 

PLANS
Digital 

Roadmaps

3
SILOED DX 

INITIATIVES
DX Organization 

Structure

DIGITAL 
CHALLENGES

IDC 
MATURITY SCAPE: 

FUTURE ENTERPRISE 
- STAGE OVERVIEW

AD HOC
Seeding Digital

OPPORTUNISTIC
Enabling Digital

REPEATABLE
Coordinating Digital

1

2

3

MANAGED
Integrating Digital

OPTIMIZED
Realizing Digital 

at Scale

4

5

Ideation Visioning
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Lenght and Schedule
3 sessions, 16 hours
Afternoon - from 14h00 to 18h00
Complete day, from 9h00 to 18h00,
Mornings from 9h00 to 13h00

Fee
1200€ [early bird fee for applications 
until one month before the 
programme starts]

Language 
Portuguese and English

More informations and applications: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Rui Coutinho

“Leaders will be forced to navigate in a landscape 
of high-uncertainty ” 

Strategist, innovation and science manager, professor, 
researcher, mentor and entrepreneur from Portugal. 
He’s the Executive Director of the Center for Business 
Innovation at Porto Business School.

Programme Director

Benefits

Business Innovation [DREAM]
Deepen your knowledge to become a more effective change agent and learn how 
to overcome barriers to change, identify opportunities, and move initiatives from 
the idea stage to implementation using human-centered innovation in order to 
drive organizational transformation. 

leadership [INSPIRE] 
Get insights on the best ways to build your personal reputation and how to 
convincingly sell your vision and ideas. 

People & Culture [BUILD]
Develop skills and mindsets required to run a business in your industry / Rethink, 
reinvent, and retool your approach to talent management, using a startup mindset 
and models for scaling up performance 

Marketing & Sales [GROW] 
Discover how you can generate maximum growth by analyzing your sales calls, 
realigning territories, shifting product or market emphases. Manage a dynamic 
sales force in the face of increasing product, consumer and market complexity and 
optimize your sales performance for competitive advantage.

Learn to be a successful leader in today’s rapidly 
changing business world

Future Leaders 
NEW

DREAM BUILDINSPIRE GROWGROW

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

36



Programme

Why this programme?

•    This three-day program prepares you to be a successful leader in today’s rapidly 
changing business world. As part of this comprehensive program, you will:

•    Understand the future - Change is coming, faster than ever considered possible. 
Leaders and entrepreneurs have a responsibility to inspire, prepare and guide this 
transformation. To do so we need to gain insight into the best business strategies, 
talent management practices and business innovation approaches.

•    Acquire a new mindset - Acquire a new mindset and build further upon the tools  
you need to maximize your effectiveness as a team member and a leader. 
Start thinking exponentially and better predict the future without fearing it.

•    Discover opportunities for innovation - Organizations need to embrace 
uncertainty and seize opportunities outside their comfort zone, growing beyond 
their current markets and industries. 

Who Should Attend?
• Intrapreneurs
• Entrepreneurs
• Innovation managers 
• Business innovators 
• Executives and decision makers

1 . Business Innovation . 4h

•     Human-Centered Futures: Strategic Thinking & Foresight (2h) – Rui Coutinho [Porto 

Business School]

•     Design Thinking & Lean Exploration (2h) – Rui Quinta [With Company]

2 . Leadership . 4h

•     What makes a successful entrepreneur? (2h) - João Barros [Veniam]

•     Strategic-Decision Making (2h) – Cristina Fonseca [Indico Venture Capitals]

3 . People & Culture . 4h

•     Organizational Culture & Future of Work (2h) – Inês Santos Silva [PWIT]

•     People & Talent Management (2h) – Telmo Fernandes [Natixis] 

4 . Marketing & Sales . 4h

•     Sales Force Effectiveness (2h) – Rui Santos Couto [Infraspeak]

•     Growth Hacking (2h) – João Gomes [UTrust]
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Contact 
With Experts

Keynote Speaker
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Why this programme?

Lenght and schedule
3 session, 24 hours
from 9h00 to 18h00

Fee
1700€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Language 
English 

More information and applications: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Jennifer Hehn

“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”.

Research Associate at University of St. Gallen. Senior 
Manager at ITM.

Programme Director

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.

Benefits

•    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.

Who Should Attend?
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.

The Design 
Thinking
Experience
Learn how to use Human Centered Innovation 
to create new business models, services, 
and products

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
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Programme

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:

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.
•    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.

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.

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.

How?

(Re)Define 
the Problem

Design 
never Ends

Ideate
Brainstorm

Needfinding 
& Synthesis
Understand 

the user & design 
space

Prototype
Build products, 

services and 
business models

Test
Intense costumer 
and user testing
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Partner Contents 
& Tutorials

Design Thinking

World Café

Brainstorming

Action Learning
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0

Marketing, 
Comunicação 
E Vendas

41 . Analytics for Better Marketing Decisions NOVO

43 . B2B Negotiation NOVO

45 . Building Meaningful Brands
47 . Customer Experience Design NOVO

49 . Ecommerce, Marketing & Digital Strategy NOVO 
51 . Marketing Fundamentals for a Digital World NOVO

53 . Toolkit de Negociação

Desenvolver capacidades de análise, tomada 
de decisão, negociação e implementação de ações 
nos domínios do marketing, comunicação e vendas.



Analytics for 
Better Marketing 
Decisions

Porquê?

Duração e horário 
6 sessões, 40 horas
Dias completos das 9h00 às 18h00
Manhãs das 9h00 às 13h00 

Investimento 
2100€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Pedro Amorim

“Ser capaz de prototipar modelos que incorporem
 o comportamento do cliente é fundamental 
para uma melhor tomada de decisão”.

Professor da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. Co-Fundador da LTPlabs - 
empresa de consultoria que aplica métodos analíticos 
avançados para ajudar a tomada de decisões 
complexas nas áreas de Marketing e Operações.

Sofia Castro

“A rapidez e o potencial de oportunidades do 
mundo Digital, tornam premente tomar decisões 
mais rápidas e fundamentadas”.

Professora convidada da Porto Business School, 
com 20 anos de experiência em Marketing e Vendas. 
Liderou equipas B2C e B2B, tendo sido responsável 
pelo maior rebranding da Optimus, pela fusão 
do Retalho Optimus e Zon e pela Unidade de Negócio 
da Convergência da NOS.

Direção do Programa

A Digitalização trouxe uma maior interatividade com os Cliente e potenciou a recolha 
sistematizada de informação de Cliente. Um Marketeer consegue conhecer em 
profundidade o impacto dos seus P&S e da experiência que proporciona aos seus 
Clientes, tendo ainda a capacidade de desdobrar esta informação nas suas diferentes 
componentes, de forma a poder atuar de forma cirúrgica na sua proposta de valor. 
Para tomar decisões mais fundamentadas um Marketeer não tem que ter os skills 
de um Data Scientist, mas deverá ter um domínio das ferramentas analíticas 
e de estatística que lhe permita interpretar dados analíticos mais complexos e ter 
autonomia para desenvolver modelos mais simples.

Benefícios

•    Estruturação e tratamento de fontes de informação.
•    Conhecimento das ferramentas de interação com Cliente, que possibilitam 

a recolha de informação.
•    Domínio básico estatística e modelação de forma a gerar conhecimento 

e insights de Cliente.
•    Compreensão dos conceitos de psicologia de consumidor de forma a 

fazer uma correta interpretação dos resultados analíticos.
•    Aplicação prática às diferentes fases do ciclo de Marketing.

Tomar decisões de Marketing 
fundamentadas que gerem valor para 
o Cliente e para a Empresa

NOVO

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular

Para quem?

Como?

Cultura e dinâmica organizacional . 4h . Sofia Castro

Psicologia do Consumidor . 4h . Sofia Castro

Fontes de informação e Testes . 4h . José Luís Borges 

Estimativa da procura - Análise de regressão para estimar procura e análise de elasticidade . 6h . 

Pedro Amorim 

Segmentação e Targeting - Targeting dos diversos segmentos para rentabilidade, 

personalização ao indivíduo . 6h . Luís Guimarães 

Marketing algorítmico - Algoritmos de recomendação, algoritmos de análise de churn . 6h . 

Vera Miguéis 

Comunicar números com impacto . 2h . Pedro Amorim

Case study: Experiência do Consumidor . 4h . Augusto Gonçalves

Case study: Campanhas Promocionais . 4h . Pedro Brandão

•    Marketeers já com experiência integrados em empresas com aposta forte em 
Business Intelligence, que pretendem melhorar a sua capacidade de interação com 
Data Scientists e tirar máximo partido do conhecimento produzido por estes.

•    Marketeers ou gestores de empresas de média dimensão, onde não há espaço 
para integração de Data Scientists, mas onde se pretende otimizar a tomada 
de decisão recorrendo a uma melhor sistematização da informação e aumentando
a sofisticação da análise.

Contexto Ferramentas Aplicação Prática
Demonstrar o impacto 
do analytics na tomada
 de decisão, assim como as 
exigências organizacionais 
que comporta.

Estruturação
de informação

Interação 
com Cliente

InterpretaçãoModelação

Desenho 
de abordagem

Garantir conhecimentos 
básicos das principais 
ferramentas de análise
e interpretação de dados.

Aplicação prática dos 
conhecimentos com case 
studies representativos do 
dia a dia de um Marketeer.
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
3 dias, 24 horas
Das 9h00 às 18h00

Investimento 
1200€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

André Dória

“Neste programa vamos trabalhar para 
encontrar, medir e aumentar valor em várias 
componentes para além do preço, tornando  
as decisões ao longo do caminho do acordo B2B 
mais substanciadas e auditáveis. Para quem viu 
o filme, este programa enquadra Moneyball 
no mundo da negociação.”

CEO da Value Negotiation Technologies, 
focada em ferramentas de apoio à decisão para 
negociações mais eficientes. É também consultor 
na Value Negotiation Co. (uma advisory de nicho 
com alcance global que apoia desde executivos 
de multinacionais a Chefes de Estado) e coach 
convidado no INSEAD. Foi consultor de estratégia 
de negociação internacional B2B na Nokia 
Mobile Networks, tendo ainda ocupado cargos 
de direção comercial na indústria de energias 
renováveis. 

Direção de Programa

Porquê?

Benefícios 

Este programa é focado em negociações estratégicas B2B e oferece ferramentas 
essenciais para contextos de:

•    Processos internos de aprovação complexos; auditorias externas exigentes; 
relevância na justificação da melhor opção tomada.    

•    Predominância de foco no preço / elevado fator aparente de comoditização. 
•    Concorrência feroz, oferecendo descontos impossíveis de cobrir.
•    Potencial de escalada de emoções elevado / maldição do vencedor.
•    Falta de controlo no grau de sucesso de propostas comerciais.
•    Incerteza e ambiguidade na tomada de decisão.
•    Falta de visibilidade no campo de negociação.

•    Framework estruturado e completo, fundado sobre princípios científicos, ideal para
preparação e diagnóstico.

•    Pensamento objetivo e calculista (no bom sentido) baseado em risco 
e recompensa (valor total).

•    Prática na condução de war rooms para teste de estratégias e diferentes processos.
•    Preparação de modelos de comparação de propostas em ótica Valor Total / TCO

(Custo Total Aquisição).
•    Maior clareza na medição de valor na criação de diversos cenários.
•    Melhor capacidade de navegação em cenários de incerteza.
•    Maior robustez na preparação de business cases para processos de aprovação

(negociações internas).
•    Pensamento de descomoditização dos produtos e serviços.
•    Maior controlo sobre o processo de negociação e resultados obtidos.
•    Capacidade para aumentar, em média, alguns pontos percentuais sobre o valor 

total do acordo.

B2B Negotiation
Preparar e conduzir negociações 
comerciais estratégicas 
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Estrutura curricular
Fundamentos  . 4h

Criação de Valor  . 4h

Aumento de eficiência  . 4h

Ferramentas analíticas  . 4h

Leilões e processos de licitação competitiva  . 2h

B2B Lab  . 6h

Para quem?

Profissionais de procurement e vendas no sentido lato. Diretores 
gerais, comerciais, e outros gestores com responsabilidade por 
P&L. Consultores e agentes de transformação empresarial. 
Estrategas de negócios incluindo quadros superiores 
da função pública responsáveis por desenho de concursos. 

Como?

FUNDAMENTOS 
DE NEGOCIAÇÃO: 
estamos a resolver 
o problema certo?

 DEFININDO 
SUCESSO: 
queremos ganhar 
ao outro?

ELEMENTOS DE TERIA 
DE JOGO APLICADA: 
se negociação fosse um 
jogo, que jogadas adoptar?

ESTRATÉGIAS 
DE NEGOCIAÇÃO: 
longo prazo, curto prazo, 
risco e recompensa... 
qual o impacto no decisor?

NEGOCIAÇÃO EM 
CONTEXTO DE INCERTEZA: 
prefiro EUR 100k ou um sorteio 
com 20% de probabilidade 
de ganhar EUR 500k?

CRIAÇÃO E MEDIÇÃO 
DE VALOR: 
o que é valor, 
como quantificá-lo?

LEILÕES E LICITAÇÃO 
COMPETITIVA: 
que mecanismos desenhar 
para maximizar competição?

 B2B LAB: 
laboratório de experimentação 
e feedback para processos 
alternativos de negociação.

1 2

5

3

64
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
3 sessões, 14 horas
Masterclass: 18h00-20h
6ª feira, das 14h00 às 18h00
Sábado, das 9h00 às 18h00 

Investimento 
950€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

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, through-backs to the past, 
one that people do not identify with anymore? 
Join us in identifying the ingredients and profiles 
required in the making of modern brands, brands 
that evolve and morph into the ever changing 
needs and wishes of modern people...”

Ex-presidente Global da Havas Worldwide e CEO 
da Havas Ibero-América. Publicitário. Business 
Angel. Membro do Advisory Board da Sonae IM. 
Professor convidado da Porto Business School.

Gustavo Mendes

“O nosso objetivo? construir para as marcas 
um posicionamento relevante, com 
um conteúdo que dá significado e um sentido 
emocional forte à presença do produto no dia
 a dia das pessoas, na sua vida e na vida
dos grupos em que está inserida.”

Diretor de marketing da NewCoffee, onde 
é responsável pela gestão de marcas do 
portefólio. PhD em Psicologia, MBA em Gestão, 
conta com mais de dez anos de experiência 
em Marketing e Gestão de Marcas foi Brand 
Manager do Grupo Ibersol, é professor 
convidado de Marketing na Porto Business 
School e blogger. 

Direção de Programa

Porquê?

Benefícios

Vivemos num contexto cultural e tecnológico onde os consumidores sabem (quase)
tudo sobre as marcas, e exigem transparência para conhecer o processo desde 
a criação de produtos e serviços até aos seus (quase) infinitos pontos de contacto 
e de venda. As empresas e marcas são agora avaliadas pelos consumidores 
não só pelo seu propósito e proposta de valor comercial, mas principalmente 
pelos seus valores e visões sociais, culturais, ambientais e políticas.

Como construir uma marca líder, num mundo de infinitas escolhas e em que
a própria verdade está em questão?

Este programa irá para dotar os participantes com as ferramentas fundamentais 
para o processo de construção e desenvolvimento de marcas, socialmente relevantes, 
sustentáveis e resilientes neste novo contexto. 

Building 
Meaningful
Brands
Como criar uma marca relevante 
e com impacto, num mundo complexo,
de fronteiras difusas e em permanente mutação

O programa permitirá desenvolver uma perspetiva integrada de como criar 
e desenvolver marcas diferenciadoras e com propósito. No final do programa 
os participantes serão capazes de:
 
•    Compreender as implicações das novas tendências, dos consumidores e das novas

tecnologias no futuro das marcas;
•    Identificar e desenvolver as condições necessárias para criar marcas relevantes 

e com propósito;
•    Estruturar o processo de desenvolvimento de uma marca, desde a conceção

estratégica até ao seu desenvolvimento;
•    Aprender como posicionar uma marca pelo significado, criando relações relevantes

entre clientes e marcas.
•    Desenhar a experiência de interação entre as marcas e os seus consumidores.
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Estrutura curricular
The Role of CULTURE on BRAND Building . 4h . Gustavo Mendes

MEANING: a new era of brand strategy . 4h . Ricardo Monteiro

CUSTOMER EXPERIENCE in today’s PHYGITAL world: challenges 

to meaningful branding . 4h . Gustavo Mendes

CHANGING LIFE:  cTech and social trends that will shape our future 

. 2h . Ricardo Monteiro

Para quem?

Profissionais de várias áreas/setores com interesse no 
desenvolvimento destas marcas relevantes e que precisam de: 
criar conceitos convincentes, desenvolver novos posicionamentos 
e estratégias disruptivas, lançar produtos inovadores 
e construir propostas diferenciadoras.

Marketeers/especialistas que querem gerir melhor as suas marcas. 
Empreendedores e outros gestores cujas áreas se cruzam 
e dependem do desenvolvimento com sucesso de marcas 
e de produtos.

CUSTOMER 
EXPERIENCE IN 

TODAY’S PHYGITAL 
WORLD:

Challenges to 
meaningful branding 

MEANING: 
A new era 

of brand strategty

CHANGING
LIFE: 

Tech and social trends 
that will shape

our future

THE ROLE 
OF CULTURE 
ON BRAND
BUILDING

BUILDING 
MEANINGFUL

BRANDS
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Master Classand 
Reflective Practice

Brainstorming and 
Active Learning

Brand 
Frameworks

Case Studies 
and Discussion
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Customer 
Experience 
Design 

Porquê?

Duração e horário 
2 sessões, 16 horas
das 9h00-18h00 

Investimento 
1200€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Luís Garrido Marques

“Building a great customer experience does not 
happen by accident. It happens by design”.

Consultor, docente e catalisador de experiências 
e organizações centradas no cliente num contexto 
cada vez mais digital. É professor convidado na FEP 
e Porto Business School, tendo liderado várias 
posições de gestão e projetos no maior retalhista 
português (Sonae MC). Foi responsável pela área 
de Nutrição do Pelouro de Saúde e Bem-Estar da 
Sonae MC sendo anteriormente Diretor Comercial 
de Casa, Têxtil e Yammi do Continente, com 
responsabilidade nas diferentes áreas de Gestão 
de Produto. Durante o seu percurso integrou a equipa 
de gestão do lançamento do Cartão Continente 
e liderou as áreas de Customer Marketing, Customer 
Service e Customer Centricity e a sua implementação 
nas diferentes áreas do retalho (marketing, comercial 
e operações). Iniciou a sua carreira na indústria 
Automóvel e posteriormente Telecomunicações, 
na Salvador Caetano, Optimus e WeDo Technologies. 
Foi membro fundador de um dos maiores sites 
de futebol em Portugal (zerozero.pt).

Direção do Programa

Num mundo em constante mudança, com novas tecnologias, novos canais e novos 
consumidores, as organizações têm uma oportunidade única de trabalhar 
e desenvolver a experiências dos seus clientes. E os clientes esperam cada vez mais... 
Infelizmente, são muitos os casos onde as organizações falham em tirar partido 
destas novas ferramentas, conduzindo a experiências inconsistentes, negativas 
e abaixo das expectativas dos seus clientes.

Neste programa serão desenvolvidos três grandes tópicos:
 
1) Customer Intimacy, 
2) Customer Experience Design e 
3) Customer Experience Execution. 
Os participantes terão oportunidade de utilizar frameworks e ferramentas de uma 
forma prática e inovadora e compreenderem como os objetivos das organizações 
e dos clientes se cruzam para o desenvolvimento de experiências únicas 
e diferenciadoras.

Benefícios

O programa permitirá desenvolver uma perspetiva integrada para desenvolver e 
entregar experiências de cliente únicas e diferenciadoras. No final do programa os 
participantes serão capazes de:

•    Identificar novas tendências e o impacto no comportamento de compra 
dos consumidores.

•    Compreender o Comportamento de Consumidor e o seu impacto no desenho 
da Experiência de Cliente.

•    Desenvolver segmentos de clientes e personas e alinhar o marketing mix 
com as necessidades dos clientes.

•    Avaliar e identificar oportunidades na Experiência de Cliente
•    Desenvolver e utilizar a Voz do Cliente na definição de prioridades 

e melhoramentos de produtos e serviços.
•    Desenhar as jornadas dos clientes e desenvolver experiências digitais 

e multicanal.
•    Planear e medir a entrega de Experiências de Cliente diferenciadoras.
•    Compreender os desafios e as barreiras para uma empresa Customer Centric.

Criar experiências de clientes únicas 
num mundo cada vez mais complexo 
e digital

NOVO

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular

Customer Intimacy  . 4 h

•    Comportamento do Consumidor 

•    A voz do Cliente - “Voice of Customer”

•    Dados e Insights de Clientes

•    Segmentação de Clientes e Desenvolvimento de Personas

Customer Experience Design . 8 h

•    Mapeamento das Jornadas dos Clientes

•    Pontos de Contacto: Falhas na entrega e oportunidades

•    O desenho da Experiência do Cliente

Customer Experience Execution  . 4 h

•    Evolução das Jornadas dos Clientes e a dimensão Digital

•    Métricas de Experiência do Cliente

•    Gestão da Mudança e roadmap de implementação

•    A organização Centrada no Cliente

Para quem?
Este programa foi desenhado para profissionais de várias áreas/
sectores com interesse no desenvolvimento da Experiência 
do Cliente. Desde Marketeers/Especialistas que lideram iniciativas 
de melhoria da Experiência de Cliente a inovadores, 
empreendedores e outros profissionais cujas áreas se cruzam 
com o Marketing/Experiência do Cliente. 

Como?

CUSTOMER 
VOICE AND 
INSIGHTS

CUSTOMER 
EXPERIENCE 
EXECUTION

CUSTOMER 
EXPERIENCE 

DESIGN 

TRENDS 
AND CONSUMER 

BEHAVIOR: 

THE CUSTOMER 
CENTRIC 

ORGANIZATION

CUSTOMER 
EXPERIENCE
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Case Studies

Customer Journey 
Mapping

Brainstorming

Group Work

Maturity Models

Design Thinking
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Ecommerce, 
Marketing & 
Digital Strategy 

Porquê?

Duração e horário 
7 sessões, 56 horas,
à 5ª feira,
das 9h00 às 18h00

Investimento 
2350€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Pedro Barbosa

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

MD of Wise Pirates and CEO at Play Growth. 
Professional Experience at Sonae Indústria, Sonae 
Sierra and BNP Paribas Group. General Director 
and CDO at El Corte Inglés Porto/Portugal (Retail), 
IPAM and Porto Business School (Universities). 
Contributor at Público and author of seven books. 

Direção do Programa

•    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.

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.

Desenvolver competências de 
marketing digital para triunfar 
na Economia Digital

Para quem?
•    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

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular

Estratégia Digital e Omnicanalidade . 8h . Ana Roncha

Fast Lead Generation & Digital Internacionalization . 8h . Sérgio Vieira

Supply Chain – Desafios Digitais . 8h . Nuno Almeida

Customer Experience . 4h . Luis Garrido Marques

Ecommerce & Digital Metrics . 4h. Luis Teixeira / Carlos Gomes

Performance Marketing, Engagement & Conversion . 8h. Miguel Serrão

Move Your Enterprise into Mobile . 8h. Pedro Barbosa

The Future of Marketing and Business . 8h. Frederico Costa

Como?

The future 
of Marketing 

& Business

Performance 
Marketing

Engagement &
Conversions

Customer 
Experience

Fast lead 
Generation & Digital 
Internationalization

Estratégia 
Digital & 

Omnicalidade

Move your 
Enterprise 

into Mobile

Supply Chain
Desafios 
Digitais

Ecommerce & 
Digital Metrics
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Case Studies

Role Play

Design Thinking

World Café

Brainstorming

Action Learning

Partner Contents 
& Tutorials
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Benefícios

NOVO

Compreender as implicações das novas tendências, dos consumidores 
e das novas tecnologias no desenho das suas estratégias e modelos de negócio; 
Compreender o Comportamento de Consumidor e desenvolver estratégias
de segmentos de clientes e personas;
Criar e posicionar marcas fortes e magnéticas;
Inovar e criar produtos e serviços diferenciadores;
Desenvolver uma estratégia de comunicação digital e social da marca;
Desenhar as jornadas dos clientes e desenvolver experiências digitais e multicanal 
entre as marcas e os seus consumidores;
Identificar e estruturar as condições necessárias para uma organização Agile, 
Digital and Customer Centric.
Construir planos de marketing eficazes e alinhados com a estratégia do negócio.

• 
 
• 

•

•
•

•

•

Duração e horário 
5 sessões, 40 horas, 
duas sessões por semana, 
à 5ª e 6ª feira, 
das 9h00 às 18h00

Investimento 
1500€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Para mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Carlos Brito

“In life everything is persuasion”. 

Professor Associado com agregação na Faculdade 
de Economia do Porto e na Porto Business 
School, onde é também diretor de programas de 
Pós-graduação e formação para executivos. Foi 
Pró-Reitor para o Empreendedorismo e diretor 
do UPTEC, o Parque de Ciência e Tecnologia 
da Universidade do Porto. Consultor de gestão, 
tem colaborado com diversas entidades, 
nomeadamente, o Instituto do Vinho do Porto, o 
grupo Sonae, o INESC e a Fundação de Serralves. 
Escreve regularmente em jornais e revistas e é 
autor e coautor de diversos livros de gestão.

Luís Marques

“Marketing is dead. Long live Marketing!” 

Consultor, docente e catalisador de experiências 
e organizações centradas no cliente num contexto 
cada vez mais digital. É professor convidado 
na FEP e Porto Business School, tendo liderado 
várias posições de gestão e projetos no maior 
retalhista português (Sonae MC). Foi responsável 
pela área de Nutrição do Pelouro de Saúde e 
Bem-Estar da Sonae MC sendo anteriormente 
Diretor Comercial de Casa, Têxtil e Yammi 
do Continente, com responsabilidade nas 
diferentes áreas de Gestão de Produto. Durante 
o seu percurso integrou a equipa de gestão do 
lançamento do Cartão Continente e liderou as 
áreas de Customer Marketing, Customer Service   
e Customer Centricity e a sua implementação nas 
diferentes áreas do retalho (marketing, comercial 
e operações). Iniciou a sua carreira na indústria 
Automóvel e posteriormente Telecomunicações, 
na Salvador Caetano, Optimus e WeDo 
Technologies. Foi membro fundador de um dos 
maiores sites de futebol em Portugal (zerozero.pt).

Direção de Programa

Porquê?

As empresas vivem num mundo cada vez mais global, digital e social, onde os clientes 
são mais exigentes e participativos, e a concorrência surge com modelos de negócio 
inovadores que conjugam maiores receitas com estruturas operacionais mais eficientes.

Vive-se, por isso, um momento desafiante para as empresas e inspirador para todos 
os que querem desenvolver novos produtos e serviços que respondam às cada vez mais 
exigentes expectativas dos clientes. Tudo isto faz com que, independentemente 
da experiência e formação profissional de cada um, dentro das organizações, 
o Marketing seja um trabalho de todos.

Neste contexto, o programa foi desenhado para desenvolver nos participantes todas
 as skills de Marketing necessárias para dar resposta aos desafios de um mundo 
cada vez mais global e competitivo: conhecer os clientes e as grandes tendências 
do consumo, inovar e desenvolver novos modelos de negócio, criar e entregar novos 
produtos/serviços e, last but not least, saber comunicar num mundo social e digital, 
cada vez mais complexo e em constante mutação.

Marketing 
Fundamentals 
for a Digital World
Criar e entregar valor num mundo
cada vez mais digital...
... e que os clientes concordem!

O programa permite desenvolver uma perspetiva integrada sobre como criar, 
desenvolver e comunicar produtos e serviços diferenciadores num contexto
cada vez mais complexo e digital. No final do programa os participantes 
serão capazes de:

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Profissionais de várias áreas/setores com interesse 
no desenvolvimento de novos modelos de negócios e na execução 
de planos de marketing.
Marketeers que lideram iniciativas de marketing, marcas, 
comunicação e experiência de cliente inovadores.
Empreendedores e outros profissionais cujas áreas se cruzam 
com o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

• 

• 

•

Estrutura curricular

Marketing Innovation for Value Creation: From 1.0 to 4.0 . 4h . Carlos Brito
Innovating and developing a competitive Marketing Strategy!

Trends, Consumer Behaviour and Customer Intimacy . 4h . Luís Marques
Knowing your customers by heart!

Positioning and Promoting Meaningful Brands . 4h . Carlos Coelho 
Creating brands that we love!

Creating Value, Delivering Value: Products, Services, Pricing and so 
much more . 8h . Manuel Eanes
Developing and delivering products and services that customers want!

There is no such thing as Digital Marketing . 8h . Pedro Barbosa
Everything is Digital! Everything is Content! Everything is Social

Designing and Managing Customer Experiences . 4h. Luís Marques
Taking the wheel of Customer Experience!

Creating Agile, Purposeful and Digital Organizations . 4h . Frederico Santos
Making sense in a Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous world!

Developing, Budgeting and Executing the Marketing Plan . 4h . Carlos Brito

Delivering the promise to your customers!

Para quem?

Este programa destina-se a todos os que estão cientes 
de que o marketing, a inovação e a entrega de produtos e serviços 
que proporcionem experiências únicas e diferenciadoras são tarefas 
de toda a organização.  Neste contexto, o programa dirige-se a:
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Benchmarking

Frameworks and 
Maturity Models

Best Practices
and Case studies

Problem Solving 
and Brainstorming 

Customer Journey 
Mapping

Group Work

Como?

TRENDS AND
CONSUMER BEHAVIOR

STRATEGY 
AND BUSINESS MODELS

LOVE AND 
MEANINGFUL BRANDS

CREATING AND
DELIVERING VALUE

MANAGING CUSTOMER 
EXPERIENCE

THE CUSTOMER
CENTRIC, AGILE, DIGITAL 

ORGANIZATION

THE MARKETING PLAN

MARKETING 
FUNDAMENTALS

FOR A DIGITAL 
WORLD
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BenefíciosDuração e horário 
5 sessões, 20 horas
à 2ª feira, das 9h00 às 13h00

Investimento 
1600€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa]

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

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

Direção de Programa

Porquê?

Toolkit de 
Negociação

Para quem?

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

Maximizar a capacidade negocial
para potenciar resultados

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.

• 
 
• 
•

•

Sendo a negociação uma competência transversal em diversos domínios, é treinada 
nas diversas perspetivas, como seja 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 ferramentas com o objetivo de dotar os participantes 
de competências para melhorar o seu processo de tomada de decisão em cada
uma das fases de negociação.
Treino da resiliência e gestão das emoções no processo negocial.

• 
 
 
•

•

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Como?

Estrutura curricular

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

Competências do negociador para potenciar 
a criatividade e a empatia
Isabel Paiva de Sousa - 4h

A força do saber ceder e a resolução do impasse

Isabel Paiva de Sousa - 4h

A resiliência e a gestão das emoções na negociação
Isabel Paiva de Sousa - 4h

A linguagem corporal na negociação
Rui Mergulhão Mendes - 4h

PREPARAR 
O IMPREVISTO

· Treinar a Auto-Eficácia
· Estratégias e Táticas MAPAN

· Poder e Influência

DISCUTIR 
PARA CONHECER

· Mitos da Linguagem Corporal
· Indícios da Mentira 
e Micro Expressões

· Saber Ouvir/Perguntas
Apreciativas

PROPOSTA
AGREGADORA

· Argumentação Agregadora
· Como Centrar o Discurso 

nos Interesses
· A Força do Saber Ceder

ACORDAR 
A AMBIÇÃO

· A Sustentação do Acordo
· As 3 Perguntas de Mestria

· Fechamos e Agora?

CRIAR CONFIANÇA
· O significado do Acordo

· Como Potenciar a Confiança
· Maximizar a Cooperação

RESILIÊNCIA
GESTÃO DAS EMOÇÕES
TREINAR A COGNIÇÃO
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Case Studies

World Café

Challenge 
Between

Role Playing

Personal Roadmap
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Finanças 
e Controlo 
de Gestão

56 . Controlo de Custos para Maximização de Resultados
58 . Controlo de Gestão e Avaliação de Performance
60 . Especialização em Gestão Financeira
62 . Finanças para Gestores não Financeiros
64 . Key Performance Indicators

Conhecer a linguagem financeira e as alterações do regime fiscal, 
saber utilizar sistemas de controlo de gestão e identificar onde 
cortar custos e melhorar a eficiência da organização.



Duração e horário 
8 Sessões, 24horas
2.ª e 4.ª das 18:30 às 21:30

Investimento 
1200€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até 1 mês antes 
do arranque do programa]

Idioma  
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

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 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.

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

Direção do Programa

Benefícios

Ser capaz de identificar quais os custos a cortar e como potenciar a proposta 
de valor da organização, definindo e implementando as consequentes ações 
de melhoria.

Aumentar a eficiência sem perder eficácia

Controlo de Custos
para a Maximização
de Resultados

Porquê?

Para quem?

•    Contacto com participantes com diferentes experiências, provinientes 
de variados setores de atividade.

•    Contacto com docentes com vasta experiência no meio académico
 e empresarial.

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

•    Responsáveis de Unidades de Negócio ou de Suporte que tenham 
a necessidade de identificar e analisar oportunidades de redução de custos 
e maximização de resultados.

•    Diretores Financeiros, Controllers e outros quadros diretamente envolvidos 
na criação e gestão de programas de redução de custos. e empresarial.

•    Quadros técnicos interessados em desenvolver competências ao nível 
do diagnóstico e análise de custos.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Estrutura curricular

Como?

O Processo de Redução de Custos

•    Estratégia da organização e a necessidade de reduzir custosotimismo

•    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

Potencial de Redução de Custos e Maximização de Resultados
nas Diferentes Funções da Organização

•    Os clientes e os produtos 

•    Análise de estratégias de pricing

•    As funções de marketing e vendas

•    As funções compras e produção

•    Ferramentas de análise: Target costing – Análise Troughput – Spend Analysis

•    Métricas

A Redução de Custos Relacionados com Ativos Fixos

•    Inventários

•    Classificação de inventários e análise de obsoletos

•    Ferramentas de Análise: Bill of Materials

•    Outros Ativos Fixos

•    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

Wrap up / Checkpoint (última sessão)

•    da debriefing e resumo de takeaways

ENQUADRAMENTO 
ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO
PROGRAMA 
DE REDUÇÃO DE CUSTOS

FERRAMENTAS DE ANÁLISE FERRAMENTAS 
DE PLANEAMENTO 
E GESTÃO DE MUDANÇA

Gestão da 
Cadeia de 
Abastecimento

As perguntas-chave
Os processos críticos
Os stakeholders

As perguntas-chave
Os processos críticos
Os stakeholders

As áreas de Redução
As áreas de Maximação
Ativos Fixos 
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Peer Learning

Problem Solving 

57



Controlo de Gestão 
e Avaliação 
de Performance

Porquê?

Duração e horário 
8 Sessões, 40 horas 
2.ª e 3.ª feira das 8:30 às 13:30

Investimento 
1900€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Joaquim Barreiros 

“O papel e a importância do controlo de gestão – 
não se gere o que não se mede, mas também não 
se mede o que não se conhece”.

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.

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.

Direção do Programa

•    Forte componente prática, com a construção em sala de diferente
ferramentas de controlo de gestão aplicáveis a casos reais (eventualmente 
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.

Benefícios

•    Compreender o papel e a importância dos mecanismos de controlo de gestão.
•    Desenvolver conhecimentos necessários para a construção ou modernização 

de sistemas de controlo de gestão e de avaliação do desempenho que sejam 
capazes de garantir uma visão integrada da organização, 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.

•    Treinar o processo de escolha e implementação dos KPIs da sua organização 
ou área funcional.

Conceber, operacionalizar e utilizar 
sistemas de controlo de gestão 
e de execução estratégica

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Estrutura curricular

Para quem?

Como?

O Controlo de Gestão e as Alavancas de Controlo . 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

Seleção de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)  . 7h . Joaquim Barreiros

A Operacionalização e Utilização dos Instrumentos de Controlo  . 2h  . Joaquim Barreiros  . Vasco Viana

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

•    Todo o gestor operacional interessado em definir objetivos estratégico 
e monitorá-los.

•    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.

Implementação
de Sistemas
de Incentivo

Os Aspectos
Comportamentais

do Controlo de 
Gestão e Avaliação 

de Desempenho

O Planeamento
de Estratégia
(sua tradução em 

termos operacionais)

Implementação
e Utilização 

de Ferramentas 
de Controlo

A Gestão
Orçamental

A Seleção de 
Indicadores-Chave

de Desempenho
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Case Studies

Action Learning
Project

Participative 
Centered Learning

A ESTRATÉGIA
COMO PONTO

DE PARTIDA
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Especialização
em Gestão 
Financeira

Porquê?

Duração e horário 
34 sessões, 102 horas 
3ª e 5ª feira, das 18h30 às 21h30

Investimento 
3700€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt 

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 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 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.  

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 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.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    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.

Benefícios

•    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.  

Aprofundar conhecimentos avançados 
de gestão financeira

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]

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.
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Estrutura curricular

MÓDULO I - CORPORATE FINANCE . 1.850€ . 53h

Dominar os Pilares da Aferição e Gestão de Valor (financial strategy)

Finanças Empresariais . 11 h . Jorge Farinha

•    State of the art da Teoria Financeira . Perceber ‘Novo’ Papel do CFO

Mergers & Aquisitions  . 9h . Rui Padrão 

•    Identificar estratégias vencedoras na compra de empresas e perceber etapas do processo
de compra

•    Venda de uma empresa

Estratégia e Corporate Finance   . 9h . José Luís Alvim

Diagnóstico Financeiro e Criação de Valor . 12h . Rui Padrão

•    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   . 12h . Luís Miranda da Rocha  

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

MÓDULO II - FISCALIDADE E DIREITO EMPRESARIAL . 850€ . 24h

Perceber Fiscalidade e Direito como Fatores de Criação e Salvaguarda de Valor

Fiscalidade para a Função Financeira I  . 6h . Abílio Sousa 

•    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  . 9h . Abílio Sousa 

•    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   . 9h . Miguel Cunha

•    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

MÓDULO III - GESTÃO FINANCEIRA . 1.000 € . 28h
Dominar Técnicas e Instrumentos da Gestão Financeira Operacional

Advanced Financial Reporting . 9h . Rui Couto Viana  

•    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  . 9h . Pedro Pinheiro  

•    Capacidade para perceber dinâmica e instrumentos de gestão de tesouraria, bem com
ligação ao modelo de negócio da empresa

Gestão do Risco Financeiro  . 6h . Ricardo Valente   

•    Conhecer e compreender principais exposições ao risco financeiro e formas de 
os minimizar

Seminário  . 4h
Seminários sobre temas relevantes [oradores a definir]
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Conhecer a dinâmica e linguagem 
financeiras para tomar melhores 
decisões de gestão

Finanças 
para Gestores 
não Financeiros

Porquê?

Para quem?

Duração e horário 
8 sessões, 40 horas
3.ª e 5.ª feira das 8h30 às 13h30 

Investimento 
1800€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

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.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    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.

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.

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.

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]
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Estrutura curricular

Como?

Contabilidade . 10h . Rui Couto Viana

•    Lógica Contabilística

•    Interpretação das Peças Contabilísticas

Análise de Demonstração Financeiras  .15h . José António Moreira

•    Principais indicadores de Análise Financeira

•    Diagnóstico Financeiro

Cálculo Financeiro  . 10h . Jorge Farinha

•    Valor Temporal do Dinheiro

•    Atualização e Capitalização

•    Planos de amortização de empréstimos

Financiamento de Empresa  . 5h . Rui Padrão

•    Financiamento por Capital Alheio

•    Financiamento por Capitais Próprios

Interpretação

Métodos e Instrumentos 
Financeiros

Diagnóstico

Tomada de Decisões
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Key 
Performance 
Indicators

Porquê?

Duração e horário 
5 sessões, 20 horas
4.ª e 5.ª feira das 9h00 às 13h00 

Investimento 
1300€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt 

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.

Vasco Viana

“O programa aborda a metodologia a desenvolver 
para a seleção e criação de indicadores robustos 
fundamentais para 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 
fundadora da Sociedade Portuguesa de Inovação, 
S.A. Áreas de especialização: estratégia empresarial e 
controlo de gestão.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    Forte componente prática.
•    Corpo docente com vasta experiência, tanto no meio académico, como 

no meio empresarial.
•    Programa em Escola de Negócios do top mundial: 

Benefícios

•    Adquirir os conhecimentos necessários para adotar uma metodologia
adequada, tendo em vista selecionar os indicadores-chave de desempenho 
(KPIs) para a monitorização do seu negócio.

•    Treinar o processo de escolha e implementação dos KPIs da sua organização 
ou área funcional.

•    Utilizar as informações disponibilizadas por esses KPIs e conhecer os requisitos 
básicos para eficácia da sua utilização.

Como selecionar e implementar KPIs 
que garantam e promovam o alinhamento 
da organização e a execução 
da sua estratégia 
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Para quem?

Todo o gestor operacional interessado em definir objetivos e monitorá-los. 
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.
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Estrutura curricular

Enquadramento e definição de objetivos . 1h

A descrição do negócio à luz da estratégia . 6h

•    dentificação dos fatores críticos de sucesso e seleção dos aspetos a controlar

•    Definição das relações causa-efeito entre os objetivos estratégicos

•   Construção de mapas estratégicos

A seleção dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) e sua operacionalização . 10h

•    Atributos de um bom indicador e critérios para a sua seleção

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

•    Análise 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
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Case Studies

Action Learning

Participative 
Centered Learning
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Operações 
& Projetos
Assegurar o crescimento sustentável e gerar valor, garantindo 
planeamento na execução dos processos e alinhamento das 
diferentes áreas com a estratégia competitiva da organização.

67 . Construir a Excelência nas Operações 
69 . Facility Management
71 . Gestão de Compras
73 . Gestão de Projetos
75 . Logistics and Supply Chain Management



Assegurar o alinhamento entre 
a Estratégia da Organização e a Estratégia 
das Operações, maximizando valor

Construir 
a Excelência 
nas Operações

Porquê?

Para quem?

Duração e horário 
4 sessões, 32 horas 
3ª  feira, das 9h00 às 18h00 

Investimento 
1700€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Américo Azevedo 

“O desafio da  ompetitividade com a maximização 
de valor exige um alinhamento perfeito entre 
estratégia e operações. Com este programa ficará 
mais preparado para responder ao desafio de 
construir a excelência operacional com impacto 
nos resultados”

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. Professor Associado c/ Agregação 
da FEUP e docente na Porto Business School. No 
Programa MIT Portugal, tem tido atividade 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.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

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.

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

Benefícios

•    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?
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Estrutura curricular

Como?

Estratégia das Operações  . 8h . Américo Azevedo 

•    Descrever e formular uma estratégia de operações alinhada com a estratégia competitiva
da organização

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

Gestão Operacional  . 8h . Alcibíades Paulo Guedes 

•    Saber identificar e escolher as adequadas estratégias operacionais associadas aos recursos 

chave da cadeia de valor 

•    Analisar, planear e sintetizar os processos chave operacionais 

•    Cultivar o networking e a gestão emocional

•    Identificar e avaliar os principais elementos de custo 

Melhoria & Excelência Operacional  . 8h . Nuno Fontes 

•    Saber escolher as melhores práticas e ferramentas de melhoria e excelência operacional 

•    Planear e construir uma cultura de melhoria e excelência operacional

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

•    Avaliar e desenvolver programas de melhoria operacional e excelência operacional 

Gestão da Mudança em Operações  . 8h . Luís Monteiro

•    Reconhecer as principais tendências e fatores indutores da mudança 

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

como mecanismos de superação dos mesmos 

•    Desenvolver uma abordagem estruturada para liderar eficazmente a mudança 

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

Sessão de Check-Point   . 8h
M
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Case Studies

Contacto
com Especialistas

Action Learning

Gestão Operacional
da Supply-Chain

Escolher, Sintetizar 
e Avaliar decisões -chave 

estratégicas 
e estruturais 

Gestão
da Mudança

em Operações
Organizar e gerir as 

dinâmicas de mudança 
de curto 

e médio prazo

Melhoria 
& Experiência
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

EXCELÊNCIA EM OPERAÇÕES
MAXIMIZAÇÃO DA

PERFORMANCE OPERACIONAL
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Facility 
Management

Porquê?

Para quem?

Duração e horário 
10 sessões, 60 horas 
à 6ª feira, das 9h00 às 18h00 Sábado das 
9h00 às 13h00

Investimento 
2600€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma 
Português

Mais informações e candidaturas: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Bento Aires 

“Cada vez mais, o Facility Management é uma 
área de grande importância para o funcionamento 
da organização, porque melhora o bem-estar e 
qualidade da utilização dos edifícios associado ao 
uso eficiente de recursos.”.

Diretor Geral da Macair - Project Management 
e Retube – Soluções Tecnológicas, sendo consultor 
e gestor de projetos ligados ao setor imobiliário, asset 
management e construção civil e obras públicas.

Gonçalo Guerra

“O principal foco do Facility Management é uma 
gestão sustentada e equilibrada das instalações, 
que garanta o adequado funcionamento, boas 
condições de operação, conforto e satisfação dos 
utilizadores.”.

Diretor of Support Units (Facilities) na Porto 
Business School. Desempenhou funções de 
Direção Geral e de Direção nas áreas de: Compras, 
Operações, Técnica, Logística e Administrativa 
e Financeira, em entidades de diferentes setores 
de atividade. Pertenceu ao Comité Executivo da 
Eurest Portugal e detém uma vasta experiência 
nas áreas da Restauração, Distribuição 
e Farmacêutica.

Direção do Programa

O principal foco do Facility Management é uma gestão sustentada e equilibrada das 
instalações, que garanta o adequado funcionamento, boas condições de operação, 
conforto e satisfação dos utilizadores. Assim, torna-se premente ter profissionais bem 
preparados, com conhecimentos sólidos, transversais a várias áreas de conhecimento 
ao dispor das organizações, de forma a aumentar a eficiência do uso de recursos, 
desempenho dos edifícios e instalações, apoiar a gestão de topo e aumentar os 
resultados da organização.
 
Os conteúdos estão alinhados com os da certificação de CPFM ‘Certificado de 
Profissional em Facility Management’ atribuído pela APFM.

Este programa tem como público alvo gestores de instalações, edifícios, 
infraestruturas, prestadores de serviços, ligados à gestão operacional dos ativos 
e que procuram um conhecimento de base transversal a todas as áreas de 
conhecimento do Facility Management

Benefícios

•    Nivelar os conhecimentos dos Facility Managers com um conjunto alargado
de competências que abrangem várias áreas de conhecimento, desde a gestão, 
liderança, negociação, conhecimento técnico dos edifícios e instalações 
e gestão da mudança, havendo assim a necessidade de criar formação. 
complementar que permita aos profissionais ganhar competências noutras 
áreas de conhecimento que não as formações de base.

•    Permitir às organizações ter profissionais alinhados com as melhores
práticas, referenciais e normas de Facility Management, e aumentar a eficiência 
e qualidade de utilização dos ativos. 

Melhorar o desempenho e resultados 
do Facility Management

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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Estrutura curricular
O Facility Management  . 4h . Bento Aires

•    Fundamentos de Facility Management
•    Estratégia de gestão de edifícios e instalações 

•    Normalização 

 Estratégia . 4h . José Luís Alvim

•    Análise estratégica 
•    Formulação da estratégia 

•    Execução da Estratégia: fatores críticos de sucesso 

Contratação em Facility Management  . 4h . Maria José Campo

•    Modelos de Procurement 
•    Boas práticas de Contratação

•    Vested partnerships – relações contratuais 

Negociações . 4h . Isabel Paiva de Sousa

•    Estratégias e táticas de negociação
•    Fases do processo negocial e fatores críticos de sucesso 
•    Como superar o impasse a assumir acordos vantajosos 

•    Competências críticas do negociador 

Asset Management  . 4h . Bernardo Alabaça

•    Importância do ativo no Facility Management
•    Análise do ciclo de vida do ativo 

•    Estratégias de valorização 

Operação e manutenção de sistemas  . 8h . João Hormigo

•    Tipos de manutenção
•    Sistemas de sourcing e modelos de manutenção 
•    Eficiência energética de edifícios 

•    IoT aplicada ao Facility Management 

Gestão e manutenção da construção  . 8h . Rui Calejo

•    Comportamento de Edifícios em Serviço 
•    Processos de Manutenção • Metodologia da Manutenção de edifícios 

•    Tecnologia de Manutenção de edifícios 

Liderança e Gestão de equipas  . 8h . André Fontes

•   Liderança

•    Gestão de emoções, expectativas e conflitos 

Gestão Financeira  . 4h . Rui Padrão 

•    As principais Demonstrações Financeiras: estrutura e interpretação 
•    A análise e gestão de custos 
•    Custos versus cash-flow: análise de caso 

Gestão de Projetos  . 8h . Bento Aires  

•    Introdução à Gestão de Projetos 

•    Planeamento estratégico 

•    Planos de continuidade de negócio 

Transformação Digital  . 4h  . Bruno Horta Soares 

•    Evolução do Digital e contexto de Transformação Digital 
•    Desafios de Transformação do Modelo Operativo no contexto 

da Transformação Digital das Organizações 

•    Buildings of the Future

Como?

CONTACTO COM 
ESPECIALISTAS E CASOS 
DE ESTUDO

FUNDAMENTOS DE FACILITY 
MANAGEMENT

•  Conceitos base

•  Work Place
Definição de Níveis de Serviço

•  Contratação em FM

•  Conceitos técnicos

COMPETÊNCIAS BASE

•  Gestão Finaceira

•  Definição e criação de valor

SOFT SKILLS

•  Liderança

•  Gestão de Equipas

•  Gestão de Mudança
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Contacto
com Especialistas

Case Studies

Action Learning

Brainstorming

Problem Solving 
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Benefícios

Porquê?

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
6 sessões, 40 horas 
2.ª e 3.ª feira 
Dias completos das 9h00 às 18h00
Manhãs das 9h00 às 13h00

Investimento 
2100€ [early bird fee  para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Para mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt

Eduardo Santos 

“Um programa que apresenta métodos 
e técnicas que proporcionam vantagens 
competitivas e valor para as empresas através 
de uma gestão de compras mais estruturada 
e eficiente.” 

Docente e diretor de programas da Porto 
Business School, nas áreas de Gestão de 
Compras e Gestão de Projetos. Foi responsável 
pela área de Operations Management 
da divisão de consultoria de gestão da 
PricewaterhouseCoopers. Experiência relevante 
de formação e consultoria em diversos setores 
de atividade, nomeadamente industrial, 
serviços, produtos de grande consumo, 
retalho, alimentar e bebidas, high-tech, têxtil, 
automóvel, consumer and packaged goods, 
farmacêutico, saúde, educação e transportes.

Direção do Programa

•    Clarifica o papel da gestão de compras como centro de resultados, função que
 potencie vantagens competitivas e impacto no negócio.

•    Orienta o desenho do modelo da organização de compras de referência, principais
 interfaces com outras áreas,  papéis e dimensionamento da equipa.

•    Acesso a diferentes casos de estudo que vão permitir identificar boas práticas 
e estimular para desafios de optimização e inovação na área de gestão de compras.
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Gestão 
de Compras 
Criar valor para a organização 
através da excelência na Gestão 
de Compras

•    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.
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Estrutura curricular

Para quem?

Enquadramento Estratégico da Gestão de Compras  . 8h . Eduardo Santos 

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

Desenho e Desafios Organizacionais das Compras  . 6h . Eduardo Santos

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

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

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

Gestão de Projetos de “Mudança nas Compras  . 6h . Eduardo Santos

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

Como?

Case Study + 
Feedback + Debate

Assessment
Envolvente Externa 

Enquadramento
Estratégico

Gestão de Categorias
Planos de Ação

Semana 2

Cadeias de Fornecimento 
e

Marketing das Compras e
Segmentação

Case Stydy+Group Work +
Feedback + Debate

Case Study + Group 
Work + Debate

Desenho e Desafios
Organizacionais

Gestão dos Clientes 
Internos

Perfis e Competências

Pré-Qualificação
Qualificação Técnica

Seleção de 
Fornecedores
Negociação

Semana 1

Contratação e
Avaliação da Performance 

/ KPIs

Role-Play (Sessão 
Negocial)
+ Debate

Sistemas de Informação
de Suporte

Gestão de Projetos de 
“Mudança”

Seminário Com 
Especialista

Semana 3

Análise da Despesa e 
Planeamento

Pesquisa de Mercados e
Fornecedores

Estratégias de Sourcing

Seminário com 
Especialista

Case Study + Group 
Work

+ Feedback + Debate
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Case Studies

Contacto com 
Especialistas

Action Learning

Peer Learning

Participative 
Centered Learning

Trends, 
Benchmarking 
Best Practices

Experiential Learning
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Gestão 
de Projetos

Porquê?

Duração e horário 
6 sessões, 40 horas  
2.ª, 3.ª e 4.ª feira 
Dias completos: das 9h00 às 18h00; 
Manhãs: das 9h00 às 13h00

Investimento 
2100€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt 

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.”

Docente e diretor de programas da Porto Business 
School, nas áreas de Gestão de Compras e Gestão 
de Projetos. Foi responsável pela área de Operations 
Management da divisão de consultoria de gestão 
da PricewaterhouseCoopers. Experiência relevante 
de formação e consultoria em diversos setores 
de atividade, nomeadamente industrial, serviços, 
produtos de grande consumo, retalho, alimentar 
e bebidas, high-tech, têxtil, automóvel, consumer and 
packaged goods, farmacêutico, saúde, educação 
e transportes.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Direção do Programa

•    Privilegia uma abordagem integrada de Gestão de Projetos alinhando 
a estratégia de negócio 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 do ciclo de seleção, 
desenvolvimento e avaliação 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..

Benefícios

•    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.

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

Para quem?

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

Planeamento das Vertentes Técnicas de Gestão dos Projetos  . 10h

As Vertentes Soft da Gestão dos Projetos, a Promoção do Projeto e  Liderança  . Construção 

da Equipa  . 10h

A Execução dos Projetos e a Dinâmica do Acompanhamentos . 4h 

Desafio . Workshop de Avaliação de Impacto  . 10h

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

Como?

Semana 1

Assessment
Enquadramento da prática 
de gestão de portfolio 
e projetos

Case study & Feedback
Planeamento das vertentes 
técnicas de gestão de 
projetos

Case study + group work + 
debate
As vertentes soft da gestão 
de projetos

Semana 2

Case study + group work
+ debate
A promoção do projeto 
e liderança e liderança/
contrução da equipa

Jogo / Debate
Liderança/Construção 
da equipa

Role Play / Desafio
A execução dos projetos 
e a dinâmica 
de acompanhamento

Role Play: Balanço do desafio

Seminário com Especialista

Case Studies

Contacto com 
Especialistas

Participative 
Centered Learning

Action Learning

Peer Learning

Trends, 
Benchmarking 
Best Practices
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Benefícios

Porquê?

Para quem?

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
5 sessões, 40 horas
4ª feiras das 9h00 às 18h00

Investimento 
2100€ [early bird fee para inscrições 
confirmadas até um mês antes 
do arranque do programa] 

Idioma
Português

Para mais informações e candidatura: 
fexecutivos@pbs.up.pt

AlcibÍades Paulo Guedes 

“Um programa em que vai aprender 
a usar ferramentas que permitem, através 
da logística e da gestão da cadeia 
de abastecimento, aumentar 
a competitividade das organizações” 

Especialista em estratégia logística e supply 
chain management. Licenciado em Engenharia 
Mecânica pela FEUP (1986). Master of Science 
(1989) em Gestão e Tecnologias de Distribuição 
e Doctor of Philosophy (1994) em Distribuição 
e Logística pela Cranfield School of 
Management, Cranfield University (Inglaterra). 
Professor Auxiliar do Departamento 
de Engenharia Industrial e Gestão da FEUP, 
onde foi Director da Licenciatura em Gestão 
e Engenharia Industrial (1995 - 2000). 
É Presidente Executivo do INEGI - Instituto 
de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 
(desde Abril/2015). Foi Presidente da APLOG 
- Associação Portuguesa de Logística (de 
2012 a 2018). Foi Vice-Presidente do INEGI 
de 2010 a 2015. Foi Vice-Dean da PBS de 
2000 a Junho/2009. Docente da PBS (desde 
1995), onde leciona Logística e Supply Chain 
Management no Magellan MBA, MBA 
Executivo e programas para executivos. 
Foi Coordenador do Mestrado em Logística da 
EGP até 2007. Responsável (ou co-responsável) 
por mais de 50 projetos de consultoria para 
empresas nacionais e multinacionais, dos mais 
diversos setores de atividade.

Direção do Programa

•    Permite o acesso a temas inovadores em Supply Chain Management 
e a discussão dos 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.

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.

#33 
FINANCIAL TIMES
European Business School [OpenExecEd]

Logistics and 
Supply Chain 
Management
Integrar planeamento, operações 
e logística para aumentar 
a competitividade

•    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.
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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.

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 . Alcibíades Guedes . 8h

•    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.

•    Modelos de gestão de stocks e de materiais

•    Planeamento push da distribuição e dos materiais

•    Planeamento pull dos materiais

Inovação em Supply Chain Management . Alcibíades Guedes . 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 . Alcibíades Guedes e Gisela Santos . 4h

•    Transporte: TMS – Transport Management Systems

•    Armazenagem: WMS – Warehouse Management Systems

Como?

Fornecedor

Estratégia

Cliente

Planeamento
e Coordenação Execução
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Case Studies

Self-Assessment

Plano 
Desenvolvimento

Individual

Experiential 
Learning

Peer Learning

Jogo

Action Learning 
Project
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
13 meses

Regime
Full-time

Próxima edição
Setembro 2020

Idioma
Inglês

Investimento 
25000€

Fases de candidatura 
1.ª Fase: 3 de fevereiro [early bird fee]
2.ª Fase: 06 Julho

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. 

Um programa internacional, 
full-time, com duração 
de um ano, que promove 
o desenvolvimento de carreira 
no mundo da gestão
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O The Magellan MBA abre-lhe 
as portas a um novo mundo, 
a um mundo de conhecimento, 
a novas culturas e experiências.”

Renata Blanc
Diretora do programa
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

Duração e horário 
18 meses

Regime
Regime part-time

Próxima edição
Setembro 2020

Idioma
Português e Inglês

Investimento 
25000€

Fases de candidatura 
1.ª Fase: 3 de fevereiro [early bird fee]
2ª Fase: 6 de abril
3ª fase: 6 de julho

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

Adquirir uma visão atual
dos negócios, antecipar
a mudança e liderar desafios
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 “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.” 

Rui Couto Viana
Diretor do Programa
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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 

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa
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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

•    Executive MBI

•    Pós-Graduação IT Management 

•    Pós-Graduação Business Intelligence & Analytics 

•    Pós-Graduação Digital Business

Digital, Empreendedorismo e Inovação

•    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

•    Gestão de Projetos 

Setoriais

•    Pós-Graduação em Gestão do Turismo e Hotelaria 

•    Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde

•    Pós-Graduação em Gestão Imobiliária
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O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações. 
Consulte a data da próxima edição no calendário anexo

Visite a página
do programa

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

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.

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
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Consultoria 

A experiência de 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.
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Política de Admissão 

Política de Pagamento

Política de Descontos

Política de Cancelamento

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. 

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).

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.

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.

Info  mações
Gerais



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. 
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