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DIREÇÃO
DE EMPRESAS
PÓS-GRADUAÇÃO

Make change happen

Responder de forma
eficaz aos desafios
de gestão das
organizações
Benefícios
/ Assimilar competências de análise e suporte à resolução de
problemas / Desenvolver capacidades de análise, de tomada de
decisão e de implementação de ações no domínio da gestão das
organizações / Assistir a Masterclasses 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?
/ Programa de carácter generalista, abrangendo diversas áreas
críticas da gestão, como logística, ﬁscalidade, controlo de
gestão e liderança / Clara orientação para as reais necessidades
dos gestores e da atual realidade empresarial / Projeto com
aplicação prática, acompanhado por um tutor experiente,
cujo desaﬁo pode ser identiﬁcado pelo próprio participante
/ #24 no Ranking Best Masters da Eduniversal 2017 / Programa
em Escola de Negócios do top mundial: #33 Financial Times
European Executive Education Ranking.

Para quem?
/ Proﬁssionais que exercem funções de gestão de nível médio e
superior em instituições públicas ou privadas, que sentem
necessidade de atualizar ou aprofundar os seus conhecimentos
em direção de empresas.

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

Conjuntura Macroeconómica / 16h
João Loureiro
Contabilidade e Relato Financeiro / 20h
Teresa Bianchi
Finanças Empresariais / 20h
Miguel Sousa
Técnicas Quantitativas de Gestão / 20h
Carlos Alves
Masterclass / 3h

Gestão Financeira / 20h
Rui Padrão
Marketing e Gestão Comercial / 20h
Luís Cardia
Logística e Gestão de Operações / 20h
Pedro Amorim
Gestão de Pessoas / 16h
Eduardo Oliveira
Controlo de Gestão / 16h
Joaquim Barreiros
Masterclass / 3h

Gestão do Risco / 16h
Ricardo Valente
Avaliação de Projetos / 20h
Luís Miranda da Rocha
Fiscalidade Empresarial / 20h
José Pinheiro Pinto
Governo da Empresa / 12h
Fernanda Mouro Pereira
Estratégia Empresarial / 16h
Paulo Sobral
Projeto Final / 12h
Maria Rosário Moreira
Masterclass / 3h

Aprenda
com os melhores
Rui Alves
DIRETOR DO PROGRAMA
Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Diretor do Programa de Pós-Graduação em Direção de
Empresas e Professor convidado da Porto Business School.

João Loureiro
DIRETOR DO PROGRAMA
Professor da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto e da Porto Business School. Vogal do Conselho
de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria
do Banco CTT.

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.

Perfil
dos participantes
Background académico
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Impacto
do programa
“Na nossa vida proﬁssional somos cada vez mais confrontados com mudanças e desaﬁos
variados. É fundamental ter as competências adequadas para poder encontrar as melhores
soluções. O programa permitiu-me estar melhor preparado para dar resposta às diversas
solicitações.”
Filipe Costa
Diretor de Engenharia e Produção
HB FULLER
“O meu percurso proﬁssional está dividido por duas áreas distintas que ao mesmo tempo
se complementam: a Financeira e o Marketing. Com uma formação base mais técnica, senti
necessidade de adquirir conhecimento com impacto no meu desenvolvimento proﬁssional.”
Maria José Torres
Product Manager
NOS, Comunicações, SA
“Acrescentar valor ao meu pensamento e à minha forma de encarar a vida era o meu propósito.
Outras realidades, outros pensamentos, outras técnicas de resolução dos problemas e acima
de tudo, o programa ajuda a sair do “quadrado” e ver mais além.”
Raquel Figueira Soutinho
Diretora Vendas Norte
SECIL,SA

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 1 7de maio de 2021 (early bird fee)
500 euros no momento de 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 setembro de 2020
500 euros no momento de 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 Direção de Empresas. Nos termos do respetivo
Regulamento da Universidade do Porto, a Pós-Graduação em Direção de Empresas
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,
Matosinhos
Próxima edição inicia
Outubro, 2021

Associação Porto
Business School (PBS) - U. Porto
Associado Académico:
Universidade do Porto
Associados não académicos:
Amkor

Horário
Segundas e quintas-feiras, das
18h00 às 22h00

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

Por questões relacionadas com

BOSCH

feriados ou necessidades de

BPI

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

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

Duração
3 módulos

EDP
EDP Estudos e Consultoria
Efacec
Eurobic

Idioma

F. Ramada, Aços e Indústrias, SA

Português

Fundação Luso-Americana

Investimento
1.ª fase: 5.900€

Galp Energia
Gameiro e Associados
Grupo Gamobar
Grupo Mota-Engil

(early bird fee até 17 de maio)

Grupo RAR

2.ª fase: 6.600€

Liberty Seguros

(ver condições no interior)

Millennium bcp
Montepio
Natixis
NOS
Nors
Novo Banco
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

