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Para alunos
do 10º ao 12º
ano de 
escolaridade

Estás interessado em saber 
como as empresas funcionam? 
Este curso vai permitir-te obter 
uma visão privilegiada da 
gestão de um negócio e 
aprender sobre os principais 
conceitos económicos. Ao 
mesmo tempo irás aplicar as 
tuas competências adquiridas 
na resolução de problemas de 
negócios da vida real.

DESCRITIVO



METODOLOGIA

FAZERVERAPRENDER

Turmas pequenas e 
aulas excecionais que 
permitem aos alunos 
adquirir competências 
de gestão.

Masterclasses de 
especialistas em 
diferentes áreas.

Aplicação do que é 
aprendido através de 
uma resolução intensiva 
de casos.

💡 🏫 ✍



DURAÇãO: 1 SEMANA

HORáRIO

2ª - 6ª FEIRA

09:00 - 10:00

10:30 - 12:00

12:00 - 14:00 14:00 - 17:00

Inspirational 
Breakfast

MASTERCLASS

ALMOÇO Resolução de desafio diário.
recomendações para problemas 
empresariais reais.
Trabalho de equipa.



TEMAS MASTERCLASS

💸ECONOMIA

♟ESTRATÉGIA

💡INOVAÇão

🧑🤝🧑PESSOAS

💻MARKETING



Conteúdos

Macro e Microeconomia. Fundamentos da 
Política Económica. Crescimento e 
Desenvolvimento Económico. Economia 
Internacional e Relações Económicas 
Internacionais.  

Aspetos económicos que afetam a economia 
da empresa, quer em termos da sua atividade 
operacional, quer em termos de gestão 
estratégica.

Economia

Fernando  
Teixeira 
dos Santos

💸

📊



Conteúdos

É essencial entender as ferramentas e técnicas 
que permitem aos líderes liderar processos 
complexos de tomada de decisão com 
pensamento crítico. 

Estrutura de análise e tomada de decisões 
complexas que incorporam diferentes 
perspetivas e exploração dos princípios-chave 
da ciência da decisão comportamental.

ESTRATÉGIA

JOSÉ LUÍS 
ALVIM

♟



Conteúdos

Ideias, estratégias e ferramentas para pensar 
de forma mais criativa sobre a gestão de 
talentos. Descoberta das melhores práticas  
de crescimento e desempenho. Aprender como 
otimizar a eficácia das pessoas e equipa.

🧑🤝🧑

PESSOAS

Adelaide 
Martins 🤛🤜



Conteúdos

Marketing e criação de valor. Estratégia em 
marketing: targeting, posicionamento e marca. 
Marketing mix: produto serviço, preço, 
distribuição e comunicação.  

Estratégias de estimulação da procura. 
Marketing relacional. Planeamento de 
marketing.

MARKETING

LUÍS 
CARDIA

💻



Conteúdos

A inovação do modelo de negócios pode criar uma 
vantagem competitiva 25 vezes maior em comparação à 
inovação de produtos e processos. No entanto, apenas 17% 
das empresas investiram na avaliação do design de seu 
modelo de negócios. 

Enquanto observamos que cada vez mais empresas 
compreendem a importância da inovação do modelo de 
negócios, elas ainda têm dificuldade em traduzir conceitos 
de modelos de negócios de alto nível em técnicas e 
ferramentas práticas ao projetar ou redesenhar um negócio. 

Nesta masterclass será feita uma abordagem holística dos 
modelos de negócios.

RUI 
COUTINHO

💡

🔝

INOVAÇão



• Um certificado de realização - um excelente exemplo do teu 
interesse comprovado na área de gestão, de uma das melhores 
Business Schools da Europa. 

• Feedback prático e personalizado sobre o teu trabalho e 
recomendações sobre como te desafiares. 

• Uma carta de recomendação (para estudantes que 
correspondam aos critérios da direção do programa) - um  
ativo inestimável para futuras solicitações de universidades e 
estágios / experiências de trabalho. 

• Competências essenciais para um futuro de sucesso, como 
pensamento crítico, trabalho em equipa e apresentação  
em público.

No final do  
programa  
terás:

CONCLUSãO

👉



infoRMAÇÕES GERAIS

LOCAL

Porto 
Business 
School

Preços Inscrições

Para mais informações 
contacte Sara Mendes 

E. smendes@pbs.up.pt
T. 962 839 933

Preço Normal 350€
Para iniciar esta viagem 
inscreva-se em 
www.pbs.up.pt

CONTACTOS

Super Early Bird fee até 14/05 
250€

Early bird fee de 15/05 a 18/06 
300€

Almoços e lanches incluídos. 

Os antigos alunos da Porto Business 
School beneficiam de 20% de desconto 
em cada um dos valores apresentados. 

mailto:smendes@pbs.up.pt
http://www.pbs.up.pt
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