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Associados Académicos:
Universidade do Porto

Associados Não Académicos:
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. / 
Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto / Banco Banc /Banco Comercial 
Português, S.A. / Banco BIC / Banco BPI, S.A. / Bial - Portela e 
Companhia, S.A. / Bosch – Termotecnologia Portugal S.A. / Caixa 
Geral de Depósitos, S.A. / Câmara Municipal do Porto / Cerealis, 
SGPS, S.A. / Deloitte / EDP - Energias de Portugal, S.A. / EDP Estudos e 
Consultoria / F. Ramada Aços e Indústrias, S.A. / FLAD - Fundação Luso-
Americana para o Desenvolvimento / Galp Energia, SGPS, S.A. / Gameiro 
& Associados - Sociedade de Advogados, R.L. / Grupo Gamobar S.G.P.S. / 
Liberty Seguros  S.A. / Medlog SGPS, S.A. / Montepio / Montepio - Associação 
Mutualista / Mota-Engil SGPS, S.A. / Nanium, S.A. / NOS / Novo Banco / PwC 
/ RAR - Sociedade de Controle (Holding), S.A. / REN / Riopele -Têxteis, S.A. / 
Samsung / Sonae SGPS, S.A. /Super View / Unicer – Bebidas de Portugal, S.A.  
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Num ambiente muito estimulante, promovido por docentes e profissionais de 
grande craveira e calibre e com o contributo diverso e rico, apoiado na experiência dos 
meus colegas, encontrei as condições ideais para aprender, partilhar e receber, hoje 
uma necessidade incontornável e permanente para qualquer profissional da gestão. 
Encontrei também uma oportunidade única de reflexão e de melhoria do autoconheci-
mento que particularmente valorizei. Destaco, ainda, o conteúdo, a complementarida-
de e articulação dos vários temas, todos eles relevantes e pertinentes nos mais atuais 
processos de liderança, os seminários conduzidos por figuras cimeiras da nossa gestão. 
Em suma, foi uma decisão muito feliz participar no Programa Avançado de Liderança.

António Marquez Filipe

General Manager | Symington Family Estates, Vinhos, Lda.

...Este programa foi um êxito, e recomendo a sua realização a todas as pessoas 
que queiram liderar melhor e de forma mais consequente para o seu sucesso.

Jorge Castro

Plant Manager | ZF TRW
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/LUíS SíTIMA | COORDENADOR 

Licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela 
Universidade Católica de Lisboa e Mestre em Estratégia e 
Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE. Worldwide partner Hay 
Group, Diretor do Hay Group em Portugal e membro do Comité 
Internacional de Bulding Effective Organizations. É Professor na 
Porto Business School. É autor de vários livros de Gestão Estratégica 
e orador frequente em congressos nacionais e internacionais.

/CARLOS MOREIRA DA SILVA | 
COORDENADOR 

É, desde 1998, Presidente da BA Vidro, empresa em que liderou 
o management buy out em 2004. É membro do Conselho de 
Administração do Banco BPI, membro da Direção da Cotec Portugal 
e membro do “Global Leaders for Tomorrow” do World Economic 
Forum. Foi administrador executivo da EDP (1987), integrou o 
Conselho de Administração da Sonae, liderou a Sonae Indústria e 
foi responsável da nova sub-holding de retalho onde promoveu o 
lançamento da Sport Zone e Vobis

programa 
avançado 
de liderança
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/MENSAGEM DOS COORDENADORES

A liderança foi, é e sempre será o motor de mudança e evo-
lução das equipas, organizações e sociedades. Num contexto 
crescentemente dinâmico, global e competitivo, a necessidade 
de líderes generaliza-se aos mais diferentes níveis das estrutu-
ras. Novos e complexos desafios são colocados a todos aqueles 
que ambicionam fazer a diferença, antecipando o futuro, ins-
pirando as pessoas e entregando resultados excelentes.

O Programa Avançado de Liderança tem como objetivo de-
senvolver as competências reconhecidas pelas empresas 
mais admiradas do mundo como críticas no perfil do líder do 
presente e do futuro: pensamento estratégico, capacidade de 
execução e gestão e mobilização de pessoas. Através de uma 
abordagem consistente e integrada, o Programa Avançado 

de Liderança proporcionará uma experiência única de  
desenvolvimento individual, dotando os seus participantes de 
ferramentas, vivências práticas e técnicas de liderança que 
lhes permitam:

/ Fortalecer e desenvolver as competências críticas para o 
sucesso no exercício da liderança;
/ Potenciar o autoconhecimento e suportar a elaboração de 
planos de desenvolvimento individuais, bem como a monito-
rização da respetiva evolução e resultados;
/ Partilhar experiências e boas práticas com líderes de referência 
nacional e internacional;
/ Consolidar a sua aprendizagem através de um projeto integrado 
orientado para a ação.
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/PARA QUEM?

O Programa Avançado de Liderança destina-se a todos os líde-
res ou futuros líderes que pretendem desenvolver, consolidar ou 
fortalecer as suas capacidades de liderança, incluindo funções de 
direção e chefia, quadros seniores e quadros com potencial para 
assumir funções de liderança no futuro.

programa 
avançado 
de liderança

vídeo de 
apresentação
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/QUANDO?

Abril
1, 8, 15, 22 e 29 
Maio 
6, 13, 20 e 27 
Junho 
3, 9 e 17 

Early bird fee para  inscrições  
confirmadas até 29 de fevereiro

/COMO?

LEADER

ANTICIPATE
ChANGE

Pensamento 
Estratégico

INSPIRE 
PEOPLE

Gestão e 
Mobilização  
de Pessoas

DELIVER 
RESULTS

Capacidade
de Execução

AS COMPETêNCIAS CRÍTICAS DE UM LÍDER
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LEADERShIP SELF-AWARENESS
“Why Should Anyone Be Led by You?” Rob Goffee

Liderança – Desafios Atuais e Futuros  
[Luís Sítima]

 / Autoconhecimento sobre as competências 
transversais do Líder.

8h

ANTICIPATE ChANGE – PENSAMENTO ESTRATÉGICO 
“Liderança é Visão” Peter Drucker 

Pensamento Estratégico 
[João Silveira Lobo]

 / Compreender o contexto e definir do caminho  
de futuro.

8h

Innovation & Ambidexterity 
[Babis Mainemelis]

 / Antecipating and thinking ‘out of the box’. 8h

O Futuro do Trabalho 
[Tiago Forjaz]

 / Imaginar e antecipar o novo contexto de trabalho:  
a liderança colaborativa e generalizada.

8h

/PLANO GERAL
Discipliina e Docente Learning Outcomes Duração

SEMINáRIO 
“Inovar para Competir Globalmente”   [Orador Convidado]

2h

DELIVER RESULTS – CAPACIDADE DE EXECUÇÃO 
“Nos negócios existem dois tipos de pessoas: os rápidos e os mortos” Sam Walton

Traduzir a Estratégia em Realidade: Fatores Críticos de Execução 
[José Luís Alvim]

 / Alinhar as pessoas com a estratégia do negócio. 8h

Collaboration, Negotiation and Conflict Management  
[Paul Hazell]

 / Collaborate and negotiate to achieve results. 8h

Resiliência e Gestão de Emoções 
[Isabel Paiva de Sousa]

 / Gerir as emoções perante o fracasso e o sucesso, 
num contexto de incerteza.

8h

Discipliina e Docente Learning Outcomes Duração

/P
or

to
 B

us
in

es
s 

Sc
ho

ol
 /

 L
id

er
an

ça
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 P
es

so
al

SEMINáRIO 
“Traduzir a Estratégia em Realidade”    [Carlos Moreira da Silva]

2h
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INSPIRE PEOPLE – GESTÃO E MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS    
“Se queres um ano de prosperidade, semeia arroz; se queres dez, planta árvores; se queres cem, faz crescer as pessoas” 
Provérbio chinês

Comunicar para Liderar Melhor 
[Joana Queiroz Ribeiro]

 / Clarificar, capacitar e comprometer através da 
comunicação.

8h

Gestão de Talento 
[Isabel Barros]

 / As pessoas certas no sítio certo, geridas da forma 
certa.

8h

Gestão da Diversidade  
[Maria Antónia Cadilhe]

 / Gerir as diferenças entre as pessoas. 8h

Motivating People & Managing Teams 
[Mark Fritz]

 / Inspiration and Mobilization: Creating both personal 
and team ownership for results building the trust 
for everyone to collaborate successfully.

8h

Discipliina e Docente Learning Outcomes Duração

SEMINáRIO 
“Best Company for Leadership”   [Orador Convidado]

2h

AChIEVING SUSTAINABLE RESULTS

Liderar a Mudança 
[Luís Sítima]

 / Apurar os resultados. 4h



/14

/mÓduLo oPCionaL

Orchestrating Winning Performance for Portugal

este módulo é oferecido em colaboração com o imd. os par-
ticipantes portugueses integrarão o programa Orchestrating 
Winning Performance, em Lausanne (Suiça), que reúne em 
média 450 executivos de mais de 50 nacionalidades.

Sob orientação da Porto Business School, cada participante 
vai desenhar o seu percurso de aprendizagem que pode en-
volver: estratégia, transformação digital, Liderança, inovação, 
empreendedorismo, Finanças, Family Business, Governance, 
Competitividade e Globalização.

Programa 
avançado 
de liderança
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Programa 
Avançado de 

Liderança
+

Orchestrating 
Winning 

Performance 
for Portugal

Global Advanced 
Leadership 
Programme
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DEPARTURE
June

FULL
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Lausanne 

day 2

OWP
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day 1
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day 5
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day 4

5

6

PUTTING 
IT ALL 
TOGETHER
Porto

ARRIVAL
July 7

 
L

A
U

S
A

N
N

E

 
P

O
R

T
O



/17

/P
or

to
 B

us
in

es
s 

Sc
ho

ol
 /

 P
ro

gr
am

a 
Av

an
ça

do
 d

e 
Li

de
ra

nç
a

/17

/DOCENTES

BABIS MAINEMELIS. 
Associate professor at ALBA Graduate 
Business School and he also teaches, as 
visiting professor, at the University of 
Porto and London Business School. From 
2001 to 2009 he was assistant professor 
at London Business School, where he 
taught in the MBA, Executive MBA, MSc in 
International Finance, Sloan Fellows, Ph.D. 
and Executive Education programmes. 
His research focuses on creativity, 
learning and leadership and has been 
published in leading academic journals, 
including the Academy of Management 
Review, Research in Organizational 
Behavior, Creativity Research Journal, 
Management Learning, the Journal of 
Management Inquiry and the Journal of 
Organizational Change Management. 
His studies have also been profiled in 

the popular press including The Times,  
The Sunday Times, The Financial Times, 
Kathimerini, Rotman Magazine, and 
Business Strategy Review. He has deliv-
ered several executive workshops in many 
different countries including: the United 
States, United Kingdom, South Africa, 
South Korea, Dubai, Greece, Portugal. He 
has worked with leading organisations in-
cluding Barclay’s, BT, Carrefour, Ericsson, 
Eurobank, Henkel, Lloyd’s, NovoNordisk, 
Piraeus Bank, Philip Morris, Public Power 
Corporation, Sonaecom, Vodafone, 
among others. He is a member of the 
American Psychological Association, the 
Academy of Management, the Creative 
Education Foundation and the European 
Group for Organizational Studies.

CARLOS MOREIRA DA SILVA. 
É, desde 1998, Presidente da BA Vidro, em-
presa em que liderou o management buy 

out em 2004. É membro do Conselho de 
Administração do Banco BPI, membro da 
Direção da COTEC Portugal e membro do 
“Global Leaders for Tomorrow” do World 
Economic Forum. Em 1987 foi nomeado 
administrador executivo da EDP e em 1988 
integrou o Conselho de Administração da 
Sonae, onde foi responsável pelo lançamento 
do diário Público. Assumiu, posteriormente, 
a presidência da Sonae Indústria e lidera em 
1995 a integração da Tafisa. Em 1996 foi 
encarregue de liderar a nova sub-holding 
de Retalho Especializado onde promoveu o 
lançamento das cadeias de lojas Sport Zone 
e Vobis. Entre 2003 e 2005 desempenhou a 
função de CEO da Sonae Indústria, liderando 
a sua reestruturação.

ISABEL BARROS. 
Diretora de Talent Management & 
Development da Sonae, possui uma 
Licenciatura em Psicologia pela 
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/METODOLOGIAS

Coaching

Role Playing Case Studies

Peer Learning Contacto com 
Especialistas

Personal 
Roadmap

programa 
avançado 
de liderança
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Inteligência Emocional e Felicidade no 
Trabalho.

JOANA QUEIROZ RIBEIRO. 
Diretora de Recursos Humanos na 
Fidelidade. Especialista em Pessoas e 
Comunicação. Ao longo de mais de 25 anos 
de experiência profissional na Unicer, lide-
rou as áreas de Qualidade, Comunicação, 
Relações Públicas e Relações Institucionais, 
assumindo desde 2008 a liderança da 
Direção de Pessoas e Comunicação da 
Unicer. Ao longo da sua atividade profis-
sional recebeu diversos prémios, onde se 
destaca “Diretora de Recursos Humanos 
que as pessoas mais gostariam de ter” 
(Revista HR Portugal – Human Resources, 
2012), “Executiva do ano” (revista Máxima e 
Jornal de Negócios, 2011) e “Personalidade 
de Comunicação do ano” (Jornal Meios 
e Publicidade, 2005). Licenciada em 
Engenharia Alimentar pela Escola Superior 

de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa e Pós-graduação em Ciências 
Cervejeiras – Universidade Católica de 
Louvain-la-Neuve – Bélgica. Participou 
ainda no “Advanced Executive Program” da 
Kellogg School of Management (Chicago).

JOÃO SILVEIRA LOBO. 
Licenciado em Economia pela Univer-
sidade Técnica de Lisboa e possui o 
MBA pelo INSEAD. Em 2002 terminou o 
primeiro ano do DBA na Cranfield School 
of Management, UK. Desempenhou ao 
longo da sua carreira profissional fun-
ções de alta direção e administração em 
diferentes indústrias: Banca, Transportes 
Urbanos, FMCG, Distribuição Moderna, 
Telecomunicações, Educação para 
Executivos, Agência de Inovação, 
Indústria da Madeira, Comunicação Social 
e Turismo & Lazer. Desenvolveu também 
um projeto empresarial próprio na área 

da Decoração de Interiores. Atualmente, 
é consultor independente, contribui re-
gularmente para a COTEC e ensina na 
Porto Business School, na NOVA SBE e na 
NOVA Executivos. As suas áreas de con-
tribuição são a Estratégia, o Planeamento 
Estratégico, o Desenvolvimento de 
Cenários de Futuro, a Inovação e o 
Empreendedorismo. Mais recentemente 
passou a integrar o júri internacional de 
avaliação de teses de Mestrado sobre 
Inovação promovido pelo banco holandês 
ABN AMRO (www.futureideas.eu).

JOSÉ LUÍS ALVIM. 
Licenciado pela Faculdade de Economia do 
Porto. Foi Administrador várias Instituições 
Financeiras, Empresas Industriais e Grupos 
Empresariais, nomeadamente Banco 
Totta e Açores, Santander de Negócios 
Portugal, Grupo Amorim, Tabaqueira e CUF. 
Atualmente é Professor na Porto Business 
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Universidade do Porto e um MBA pela 
EADA Business School Barcelona e 
Nagoya International School, Japão. 
Desde 2011, assume responsabilidades 
no Grupo Sonae pela definição de políti-
cas de gestão estratégica de talento e, 
simultaneamente, pelo desenvolvimen-
to dos Top Executives. De 2007 a 2010, 
passou pela consultoria, nomeadamen-
te como Senior Manager no Hay Group 
Portugal, onde assumiu, com particular 
relevância, a coordenação de projetos 
internacionais nas áreas de retribuição, 
otimização organizacional e gestão de 
talento, em diferentes setores de ativi-
dade e geografias. Anteriormente, o seu 
percurso desenvolveu-se na Direção de  
Recursos Humanos de diferentes Grupos, 
complementarmente com a atividade de 
docência em algumas instituições aca-
démicas de relevo.

ISABEL PAIVA SOUSA. 
Licenciada em Psicologia pela Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação 
da U. Porto e Mestre em Engenharia 
Humana pela Universidade do Minho, 
Doutoranda em Gestão pela Faculdade 
de Economia da U.Porto. Consultora 
em Gestão de Pessoas e Investigadora 
na área da Felicidade no Trabalho. 
Exerceu funções de Direção de Recursos 
Humanos e Direção Executiva, no âmbito 
das áreas Comercial e Compras.
Professora na Porto Business School. 
Vasta experiência como formadora na 
área comportamental, com especial 
destaque na negociação, em diversos  
setores de atividade, incluindo banca, 
farmacêutica, administração pública, au-
tomóvel, logística, construção civil, têxtil 
e vestuário, mobiliário, saúde e energia. 
Diversas participações como oradora nos 
temas de Negociação, Psicologia Positiva, 

programa 
avançado 
de liderança
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executives successfully lead across 
distances and cultures. He shares core 
leadership mindset & habits that get 
teams to take ownership for achievement 
and is the author of Lead & Influence: 
Get More Ownership, Commitment & 
Achievement from your Team.
 
PAUL HAZELL. 
Co-founder and Director of PITHON 
Limited, Paul has worked as a consul-
tant for more than 20 years, specialising 
in the human aspects of change and the 
consultancy, training and coaching needs 
that enable people to improve their per-
formance. Passionate about performance 
improvement, Paul is an energetic facili-
tator, coach and trainer who believes 
that learning must be active and parti-
cipative to be effective. Recognising the 
need to apply learning in the workplace, 
he also works with clients to help them 

improve and evaluate performance; and 
in this respect has conducted evalua-
tions of change projects and training 
and is an executive coach. Amongst the 
many organisations for whom Paul has 
worked are Unilever, Glaxo SmithKline, 
PricewaterhouseCoopers, Nokia, Barclays, 
Superdrug, First Choice, HSBC, Norwich 
Union, Leica, Tui Travel, KPMG, Smit, 
Epson, SCA, Shell, TNT, Ernst & Young and 
British Airways. He has worked with busi-
nesses in industries including consultancy, 
telecoms, pharmaceuticals, banking, re-
tailing, travel, insurance, manufacturing, 
professional services, maritime services, 
insurance, energy and transportation. Paul 
holds a Masters degree in Training and 
Development. With experience in Europe, 
the Middle East, Africa, Far East, Australia 
and the USA, he has lived in Australia and 
the UK and today resides in the South of 
England. Paul is a native English speaker.

TIAGO FORJAZ. 
Um dos principais impulsionadores da 
iniciativa Star Tracking (www.startra-
cking.org) que mais tarde veio a lançar 
a primeira rede social de talento glo-
bal português – The Star Tracker. Foi 
Chairman da Jason Associates - uma 
inovadora Consultora Estratégica de 
Gestão de Talento e orador convidado 
em várias prestigiadas universidades, 
em temas relacionados como a gestão 
do talento, o poder do networking, o 
empreendedorismo ou estratégia filan-
trópica corporativa (onde é atualmente 
Senior Advisor). Fundador da Fundação 
Talento, uma instituição de interesse 
público, cujo objetivo é a identificação, 
desenvolvimento e promoção do talen-
to Português no mundo. É licenciado 
em Economia.
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Formação para Executivos e Administrador 
(não executivo) e Consultor Sénior de várias 
Empresas e Grupos Empresariais.

LUÍS SÍTIMA. 
Licenciado em Gestão e Administração 
de Empresas pela Universidade Católica 
de Lisboa e Mestre em Estratégia e 
Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE. 
Luís Sítima é worldwide partner Hay 
Group, Diretor do Hay Group em Portugal 
e membro do Comité Internacional 
de Bulding Effective Organizations. 
É Professor na Porto Business School 
e membro da Direção da Ordem dos 
Economistas e da Associação Missão 
Crescimento. Ao longo da sua atividade 
profissional tem desenvolvido projetos 
de consultoria e formação em Liderança, 
Gestão da Mudança e Gestão Estratégica 
de Recursos Humanos em múltiplas 

geografias e nos mais diversos setores de 
atividade, incluindo administração públi-
ca, banca, bens de consumo, distribuição, 
energia, farmacêutico, indústria, saúde e 
telecomunicações. É autor de vários livros 
de Gestão Estratégica e orador frequente 
em congressos nacionais e internacionais.
 
MARIA ANTÓNIA CADILHE. 
Investigadora da Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e Manager do Hay 
Group. Desempenhou funções de Diretora 
Corporativa de Recursos Humanos no 
Grupo Mota-Engil e de consultora na 
Deloitte. Mestrado em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto.

MARK FRITZ. 
Speaker, Visiting Professor, Author 
and Mentor who specializes in helping 

programa 
avançado 
de liderança
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/LOCAL

Porto Business School
Avenida Fabril do Norte, 425
4460-314 Matosinhos

/INFORMAçõES E INSCRIçõES

Anabela Barroso
T.  220 425 084
E. pal@pbs.up.pt

/HORÁRIO

11 dias e 1 manhã [à 6.ª feira]
Dias completos: 9h00-18h00
Manhãs: 9h00-13h00

/PREçO E CONDIçõES DE PAGAMENTO

O custo do Programa Avançado de Liderança 
é de 4000 euros que inclui material de apoio 
às aulas, almoços nos dias completos de 
formação e coffee-breaks incluídos].

Early bird fee até 29 de fevereiro.

Os associados e os antigos alunos Porto 
Business School beneficiam de condições 
especiais.
Políticas de Cancelamento, pagamento 
e reservas: www.pbs.up.pt/formacao/
informacoesgerais.html

/MÓDULO OPCIONAL

Datas
27, 28, 29, 30 de junho e 1 de julho
Local
IMD, Lausanne (Suíça)
Preço 
O custo do Global Advanced Management 
Programme é de 9900 euros (preço especial 
de lançamento).
Early bird fee para inscrições confirmadas até 
29 de fevereiro.

/AVALIAçÃO DE CONHECI-
MENTOS E CERTIFICADOS

/FORMAçÃO 
PARA ExECUTIVOS

A Formação para Executivos da Porto 
Business School permite escolher as me-
lhores soluções formativas alinhadas com 
necessidades e exigências profissionais efeti-
vas. Por isso, ao planearmos os nossos cursos, 
focamo-nos na sua amplitude temática, 
elegendo áreas determinantes no contexto 
empresarial atual: Gestão Geral, Estratégia 
e Desenvolvimento Organizacional, 
Liderança e Desenvolvimento Pes- 
soal, Inovação, Marketing e Vendas, 
Internacionalização, Finanças e Controlo de 
Gestão e Operações e Projetos. Aqui encon-
tra a oferta de cursos que se encontra com 
inscrições abertas.

No final do curso, os participantes interes-

sados na obtenção de um certificado de 

“frequência com aproveitamento” poderão 

submeter-se a um exame global compreensi-

vo. Aos participantes que não se submetam a 

esse exame, ou que, submetendo-se-lhe, não 

obtenham aprovação, e que, em qualquer 

caso, tenham frequência mínima de 80%, 

será emitido um certificado de “frequência”.

/DATAS E DURAçÃO

Abril
1, 8, 15, 22 e 29 
Maio
6, 13, 20 e 27 
Junho 
3, 9 e 17 

Carga Horária Total: 98 horas

PROGRAMA AVANÇADO DE LIDERANÇA

/INFORMAçõES GERAIS

GESTÃO GERAL

Programa Avançado de Gestão ABR-JUN

Curso Geral de Gestão
MAR-JUL

OUT-FEV 2017

Programa Geral de Gestão Intensivo JUL

ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Strategy Design and Execution MAI-JUN

Improve Your Decision Making JUN

Gestão do Risco Empresarial MAI

Novos Modelos de Gestão de Desempenho ABR

INOVAÇÃO

Global New Perspectives on Managing Innovation JUN

Design Thinking and Innovation-In-Action MAR

Business Model Innovation NOV

INTERNACIONALIZAÇÃO

Fiscalidade Internacional OUT-NOV

Gestão Aduaneira OUT

FINANÇAS E CONTROLO DE GESTÃO

Programa Avançado em Finanças Empresariais ABR-MAI

Especialização em Gestão Financeira ABR-JUL

Finanças para Gestores MAR-ABR

Controlo de Gestão e Avaliação de Performance MAI-JUN

Key Performance Indicators SET

Controlo de Custos para a Maximização de 
Resultados NOV

LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Programa Avançado de Liderança ABR-JUN

Leading for Business Impact MAR

Maximizing Your Leadership Potential NOV

Resiliência para Resultados MAR

Comunicar com Impacto OUT

Toolkit de Negociação ABR

MARKETING E VENDAS

Construir Marcas SET-OUT

Estratégias de Marketing Digital e Redes Sociais ABR-MAI

Pricing for Improved Profits: Strategies and Tactics MAI

OPERAÇÕES E PROJETOS

Logistics & Supply Chain Management ABR-MAI

Gestão de Compras
Ed. Porto FEV-MAR

Ed. Lisboa NOV

Global Operations Management JUN

Construir a Excelência nas Operações SET-OUT

Gestão de Projetos MAI



Porto Business School
Avenida Fabril do Norte, 425
4460-314 Matosinhos

T: +351 226 153 270
E: geral@pbs.up.pt

www.pbs.up.pt




