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DE PESSOAS
PÓS-GRADUAÇÃO

Make change happen

Desenvolver pessoas
e talento e potenciar
a estratégia
da organização
Benefícios
/ Aprender a gerir, de forma estratégica, pessoas e talento para
promover o desenvolvimento do negócio / Treinar competências
analíticas e de decisão para identiﬁcar o potencial de intervenção
e mudança na gestão de pessoas / Assistir a Master Classes
conduzidas por oradores nacionais e internacionais, em temas
como Estratégia e Comunicação Organizacional, Design Thinking,
Liderança, Data Mining ou Digital Transformation/ 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?
/ Quadro multidisciplinar relativo à Gestão das Pessoas
nas organizações / Diversidade do corpo docente que permite
a exposição a múltiplas perspetivas para a análise e resolução
dos problemas associados à Gestão das Pessoas / Projeto
com aplicação prática, acompanhado por um tutor experiente,
cujo desaﬁo, no domínio das Gestão de Pessoas, pode ser
identiﬁcado pelo próprio participante / Programa em Escola
de Negócios do top mundial: #33 Financial Times European
Executive Education Ranking.

Para quem?
/ Proﬁssionais em gestão de recursos humanos ou outras áreas
que ambicionem atualizar e desenvolver conhecimentos na área
ou refletir sobre as suas práticas de intervenção organizacional.

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

Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas / 20h
Luisa Pinto
Enquadramento Jurídico das Relações Laborais / 20h
Miguel Cunha
Stafﬁng e Gestão de Competências / 16h
Ana Rodrigues
Negociação / 16h
Isabel Sousa
Gestão do Talento / 12h
José Bancaleiro
Liderança / 8h
Jorge Sequeira
Masterclass / 3h

Coaching / 12h
Pedro Vieira
Gestão do Desempenho / 12h
Cândida Santos
Gestão da Compensação / 12h
Manuel Moreira
Formação e Desenvolvimento / 16h
Dora Martins
Tópicos de Gestão / 20h
João F. Proença
Gestão de Equipas / 16h
Jorge Araújo
Masterclass / 3h

Sistemas de Informação e Controlo de Gestão / 16h
Vasco Viana
Gestão Internacional dos RH / 20h
Luísa H. Pinto / Helena Martins
Responsabilidade Social e Ética das Empresas / 12h
Carlos Cabral Cardoso
People Analytics / 12h
Ana Rita Almada / Vera Rodrigues
Projeto em Gestão de Pessoas / 21h
João Proença
Masterclass / 3h

Direção
em Programa
Teresa Proença
DIRETOR DO PROGRAMA
Professora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto
(Diretora do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos
Humanos da FEP.UP. Licenciada em Psicologia,
pela Universidade do Porto; MBA e Mestre em Gestão
de Empresas pela Porto Business School, e Doutorada
em Ciências Empresariais, especialidade Gestão de Recursos
Humanos, pela Universidade Católica Portuguesa

Adelaide Martins
DIRETOR DO PROGRAMA
Professora convidada na Porto Business School.
Especialista em Recursos Humanos. Atualmente é Diretora
de Recursos Humanos da Ascendi. Foi Diretora de
Recursos Humanos da Ibersol.

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
“A opção pela frequência da Pós Graduação em Gestão de Pessoas da Porto Business School
fundamentou-se na qualidade da estrutura curricular, do seu corpo docente e do reconhecimento
que a Porto Business School tem à escala nacional e internacional. Esta opção conﬁrmou-se
como assertiva, tendo mesmo superado as minhas expetativas em termos de vivência pessoal,
académica e proﬁssional decorrente dos constantes desaﬁos propostos, os quais permitiram
a aquisição de conhecimentos técnicos bem como de aquisição de competências organizativas
de liderança e de trabalho em equipa.”
Maria João Carvalho
Técnica superior da Câmara Municipal do Porto
“O que mais tenho gostado na PGGP, é do facto de me estar a proporcionar uma análise
estratégica e intensiva de projetos relacionados com a Gestão de Pessoas, através
de um fluxo coerente e integrado de disciplinas, trabalhos e interações.”
Élio Fonseca
Gestor RH / Porto Lazer
“A frequência da Pós-Graduação em Gestão de Pessoas teve um grande impacto
no desenvolvimento dos meus conhecimentos e competências na área de RH.
Esta Pós-Graduação foi um verdadeiro desaﬁo de “gestão” da minha vida pessoal
com a proﬁssional, mas, uma fonte de aprendizagem, inspiração e motivação
por cada etapa superada com sucesso.”
Madalena Abreu
Senior Consultant / Pessoas e Sistemas

Candidaturas
Para embarcar neste processo deve possuir licenciatura ou grau superior.
Na ausência de licenciatura, excecionalmente, poderão ser consideradas
candidaturasde 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 Gestão de Pessoas.
Nos termos do respetivo Regulamento da Universidade do Porto, a Pós-Graduação
em Gestão de Pessoas 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,
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Associação de Antigos Alunos da FEP
Banco Angolano de Negócios e Comércio
Bial
BOSCH
BPI

Horário
Sextas-feiras das 18h15 às 22h15
Sábados das 9h15 às 13h15

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

Por questões relacionadas com

Deloitte

feriados ou necessidades de

EDP

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

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

Duração
3 módulos
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Avenida Fabril do Norte, 425,
4460-314 Matosinhos, Portugal

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

