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COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL
PÓS-GRADUAÇÃO

Make change happen

Comunicar de forma
eficiente e estratégica
em contextos de alta
sofisticação
Benefícios
/ Desenvolver uma visão integrada de comunicação/ Atualizar
conhecimento e práticas nas áreas da comunicação institucional
e comunicação comercial e, em simultâneo, da comunicação
interna, relacional e digital / Desenvolver competências
de comunicação para acesso ao mercado nas áreas de
comunicação e gestão de marca / Assistir a Master Classes
conduzidas por oradores nacionais e internacionais, em temas
como Estratégia e Comunicação Organizacional, Design Thinking,
Liderança, Data Minning ou Digital Transformation / Poder
participar na Semana Internacional numa escola de negócios do
Top Mundial. Em 2019, a semana internacional decorreu na IE
Business School.

Porquê esta pós-graduação?
/ Currículo desenhado para responder aos desaﬁos
da Comunicação, proporcionando o acesso às tendências
futuras nesta área / Forte componente prática: realização de
trabalhos práticos que visam dar resposta a situações e desaﬁos
reais dos participantes / #10 no ranking Best Masters da
Eduniversal 2019 / Programa em Escola de Negócios de top
mundial.

Para quem?
/ Diretores Comerciais / Diretores de Recursos Humanos/
Quadros intermédios com experiência comercial / Gestores de
Recursos Humanos Gestores de PME/ Gestores de produto /
Gestores de marca Designers / Proﬁssionais de comunicação /
Corporate Relations.

Estrutura
Estrutura
Curricular
Curricular
O programa tem a duração de 270 horas de formação
presencial, distribuídas em três módulos.

Comunicação Integrada & Marketing Relacional / 20h
Amélia Brandão
Marketing Digital / 16h
Gonçalo Poças
Metodologias do Design na Comunicação Empresarial / 16h
Luiza Valle
Produção de Conteúdos para Media / 12h
Vasco Ribeiro
Direito na Comunicação / 12h
Mariana Costa
Comunicação Interna / 16h
Maria João Martins e Margarida Glória
Masterclass / 3h

Media e Sociedade / 20h
Nuno Gouveia e Ricardo Pinto
Criatividade e Inovação / 20h
Irina Saur Amaral
Promoção de Vendas e Merchandising / 12h
Paula Almeida
Webmarketing / 16h
Paulo Pires
Medição do Impacto da Comunicação / 12h
Joaquim Pratas
Masterclass / 3h

Comunicação B2B / 16h
Pedro Quelhas Brito e Teresa Ayres
Comunicação num Contexto Internacional / 16h
Pedro A. Vieira
Gestão de Crise / 16h
António José Laranjeira
Novos Media / 16h
José Frade
Organização de Eventos e Protocolo / 24h
Manuel Vaz / J. P. Cunha
Projeto de Comunicação Empresarial / 1h
Pedro Quelhas Brito
Masterclass / 3h
Projeto / 9H
Projeto aplicado à resolução de um desaﬁo prático
integrando os conhecimentos obtidos ao longo do programa.

Aprenda
com os melhores
Pedro Quelhas Brito
DIRETOR DO PROGRAMA
Professor Auxiliar com agregação da Faculdade de Economia
do Porto. Doutorado em Marketing pela UMIST (Reino Unido)
e especialista em psicologia do consumidor, turismo
e comunicação.

Amélia Brandão
DIRETORA DO PROGRAMA
Professora auxiliar da Faculdade de Economia do Porto.
Consultora na área de Brand Management.

Semana internacional na
London Business School*
Uma oportunidade única de aprendizagem numa das melhores escolas de negócios
do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times.
Possibilidade de viver uma experiência internacional e, simultaneamente, ter acesso às
mais recentes tendências de gestão nos seguintes temas: Macro and Micro level
industry strategies/ Leadership / People Skills / Strategic Decision-Making /
Acreditamos que os futuros líderes devem estar preparados para antecipar a
mudança, devem ser capazes de inspirar as suas equipas de modo a que, juntos,
possam contribuir para o melhor desempenho da sua organização.
*Módulo opcional. Consulte-nos para mais informações.
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Impacto
do programa
“O método de ensino prático e a sensibilidade dos docentes em relação aos desaﬁos reais
da indústrias, possibilita a aplicação imediata novas competências em contexto proﬁssional.”
João Almeida
Marketing B2B
WeTek, S.A.
“A visão e a transmissão de conhecimentos em diferentes dimensões da Comunicação
são fundamentais para alguém que necessita de dar respostas a várias solicitações: assessoria
de imprensa, protocolo, passando pela organização de eventos ou pela gestão das plataformas
digitais de uma organização.“
Eduardo Pamplona
Diretor de Comunicação e Imagem
Reitoria da Universidade do Porto
“O programa apoiou-me nas várias competências necessárias para a função que desempenho
atualmente. Devo realçar a grande mais-valia que representa a criação de uma network
de qualidade, onde sobressai a partilha de experiências e conhecimentos com pessoas
de diversas áreas proﬁssionais.”
Ana Marta Torres
Assistente de Marketing
Bateye, Lda

Candidaturas
Para embarcar neste processo deve possuir licenciatura ou grau superior. Na ausência
de licenciatura, excecionalmente, poderão ser consideradas candidaturas
de proﬁssionais com experiência relevante no âmbito do programa. O processo
de candidatura é realizado online em www.pbs.up.pt.

Pronto
para
explorar
connosco?

1.ª Fase até 17 de maio (early bird fee)
500 euros no momento da inscrição;
5.400 euros cujo pagamento é repartido, de igual
forma, no início de cada módulo;
5.900 euros no total.
2.ª Fase até 12 de setembro de 2021
500 euros no momento da inscrição;
6.100 euros cujo pagamento é repartido, de igual
forma, no início de cada módulo;
6.600 euros no total.

Diploma
Aos alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas será atribuído:
Diploma de Pós-Graduação em Comunicação Empresarial.
Nos termos do respetivo Regulamento da Universidade do Porto, a Pós-Graduação
em Comunicação Empresarial permite aos seus diplomados a obtenção de 45
créditos ECTS (European Credit Transfer System) na área das Ciências Empresariais.

Descontos Comerciais
As empresas associadas da Porto Business School e seus colaboradores,
Alumni da Porto Business School e Alumni da Universidade do Porto beneﬁciam
de condições especiais.
A Porto Business School tem acordos com várias instituições ﬁnanceiras para
obtenção de ﬁnanciamento referente aos programas que oferece.
Contacte-nos ou visite-nos para mais informações.

Bolsas para alunos internacionais
A Porto Business School tem um programa de bolsas para alunos internacionais.
Para mais informações, contacte:
international@pbs.up.pt
Informações
Para mais informações sobre os programas de Pós-Graduação contacte:
pgs@pbs.up.pt.

O programa, datas, preços e corpo docente estão sujeitos a alterações

Local

Porto Business School,
PÓS GRADUAÇÃO
Matosinhos

Face ao contexto atual e, de forma
excecional, o programa pode ser

Associação Porto
Business School (PBS) - U. Porto
Associado Académico:
Universidade do Porto

frequentado em regime online

Associados não académicos:

(aulas com transmissão em

Amkor

direto).

Amorim

Próxima edição inicia
Outubro, 2021

Associação de Antigos Alunos da FEP
Banco Angolano de Negócios e Comércio
Bial
BOSCH
BPI

Horário
sextas-feiras, das 18h00 às 22h00
sábados das 9h00 às 13h00

Caixa Geral de Depósitos
Câmara Municipal do Porto
Cerealis
Cooprofar-Medlog

Por questões relacionadas

Deloitte

com feriados ou necessidades de

EDP

avaliação poderão,
excecionalmente, ser utilizados
outros dias da semana.

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

Duração
3 módulos

Galp Energia
Gameiro e Associados
Grupo Gamobar
Grupo Mota-Engil

Idioma

Grupo RAR

Português

Liberty Seguros

Investimento
1.ª fase: 5.900€

Millennium bcp
Montepio
Natixis
NOS

(early bird fee até 17 de maio)

Nors

2.ª fase: 6.600€

Novo Banco

(ver condições no interior)

Proef
PWC
REN
Riopele
Samsung
SONAE
Super Bock Group

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

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

