ID: 50603020

04-11-2013 | Quem é Quem

Tiragem: 16630

Pág: XX

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 28,23 x 32,28 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL
Act for your future

Católica Porto Business School
Morada: Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto
Tel.: 226 196 260
Site: www.catolicabs.porto.ucp.pt
E-mail: catolicabs@porto.ucp.pt

■ A Católica Porto Business School é uma
Escola de Negócios constituída pela
Universidade Católica Portuguesa e pela
Associação Empresarial de Portugal,
e conta com uma sólida parceria com
a ESADE - Business School de Barcelona.
Ao longo da última década, a Católica
Porto Business School tem consolidado
a sua afirmação enquanto uma das mais
inovadoras e prestigiadas instituições
de formação pós-graduada a nível nacional,
mas também além-fronteiras.
■
■
■
■

2 MBA’s
18 Cursos Executivos
4 Executive Masters
Formação in-Company

MBA’S
Act to lead

MBA Internacional
Início: setembro 2014

Programa Executivo
15 meses
Duas semanas internacionais
Porquê escolher
o MBA Internacional?

Member of

■ Os MBAs da Católica Porto Business
School - Atlântico e Internacional
foram acreditados pela prestigiada
Association of MBAs (AMBA), uma
autoridade internacional imparcial
de acreditação especializada
em programas pós-graduados
de formação para executivos.

■ Programa que surge da parceria
da Católica Porto Business
School com a Associação
Empresarial de Portugal (AEP)
e com a ESADE Business
School de Barcelona
(único em Portugal);
■ Programa vocacionado
para executivos, adequado
às suas necessidades e com
um corpo docente de elevada
qualidade e com reconhecida
ligação ao mundo empresarial;
■ Potencia novas capacidades
para desenvolvimento
de carreira quer nacional
quer nternacional;
■ A par do desenvolvimento
dos conhecimentos técnicos,
trabalha as competências
transversais dos alunos
em sala de aula e em sessões
de mentoring ao longo
do programa, vocacionadas
para o crescimento profissional
e pessoal.

ancorado nos países de expressão
portuguesa, com vista à
construção de uma rede
de líderes empresariais
que escolhem o mundo da língua
portuguesa como veículo
de afirmação e concorrência
à escala global.

■ Um trimestre em cada país;
■ Cerca de 700 horas que

integram aulas, soft skills,
coaching e inglês técnico
às quais se somam
visitas de estudo
e seminários;
■ Ampla rede internacional
de parceiros empresariais
e institucionais;
■ Primeiro programa de MBA
a decorrer em Angola, Brasil
e Portugal acreditado
internacionalmente;
■ Alto patrocínio dos Presidentes
da República dos 3 países.

da Estratégia à Ação
Início: outubro de 2014

FORMAÇÃO
SETORIAL

100 horas

Act Different

Fiscal
Início: abril de 2014

Programas setoriais que cobrem
temáticas relativas a atividades
cuja especificidade aponta
para o domínio de conhecimentos
noutras áreas do saber.

■ Controlo de Gestão

■ Fiscalidade e Planeamento
99 horas

■ Contabilidade, Fiscalidade

e Direito para as Empresas
Início: janeiro de 2014

99 horas

Marketing
■ Marketing Estratégico

Início: setembro de 2014

80 horas

■ Marcas

Início: março de 2014

68 horas

■ Comunicação

Início: maio de 2014
80 horas

■ Novas Tendências de Marketing

■ Gestão Hoteleira

Início: janeiro de 2014
252 horas

■ Gestão na Saúde

Início: janeiro de 2014
238 horas

■ Gestão para Juristas

Início: novembro de 2013
248 horas

■ Gestão e Avaliação

no Imobiliário
Início: janeiro de 2014

306 horas

Início: novembro de 2013

72 horas

FORMAÇÃO
EXECUTIVA

■ Marketing and Sales

Act Ahead

■ Marketing Insights

■ Curso Geral de Gestão

Início: setembro de 2014

210 horas

■ Mini MBA

Início: outubro de 2014

102 horas

MBA Atlântico
Início: maio 2014
Programa full time internacional
Um trimestre em cada país
Luanda, Rio de Janeiro,Porto
Inscrições abertas

Finanças

A missão do MBA Atlântico
é formar gestores e quadros
vocacionados para
a internacionalização através
do espaço da Língua Portuguesa.
Este MBA de referência liga
três continentes (África,
América Latina e Europa),

■ Avaliação e Financiamento

■ Finanças

para Não Financeiros
Início: outubro de 2014

40 horas

de Empresas e Projetos
Início: abril de 2014

Intelligence
Início: janeiro de 2014

FORMAÇÃO
IN-COMPANY

92 horas

Act Different

Início: março de 2014

A Católica Porto Business School
está preparada para trabalhar
com cada empresa para o desenho
de programas customizados às suas
necessidades e objetivos. Cada
programa resulta da articulação
de experiências e conhecimento
entre a Católica Porto Business
School e cada organização cliente,
resultando num processo centrado
no desenvolvimento
de conhecimentos e competências,
enquadrado pelos valores
e experiências organizacionais,
numa solução inovadora e orientada
para a aplicação prática.
Empresas como Corticeira Amorim,
Frezite, Banco Espírito Santo, Soares
da Costa, Nors, entre outras,
são apenas algumas das que já
recorreram à Formação in-Company
da Católica Porto Business School.

48 horas

Gestão de Operações
■ Gestão de Negócios

na Internet e Multicanal

Início: janeiro de 2014
94 horas

■ Gestão da Cadeia

de Abastecimento

Início: março de 2014
40 horas

■ Gestão de Projetos

Início: maio de 2014

120 horas

80 horas

Liderança

para a Criação de Valor
Início: setembro de 2014

■ Leadership challenges

■ Gestão Financeira
80 horas

Início: novembro de 2013
94 horas

