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Católica Porto: alargar
o horizonte do mundo
ATLÂNTICO E INTERNACIONAL
A CATÓLICA Porto Business School
aposta, ano após ano, em duas formações que permitem que todos os
alunos consigam alargar o horizonte do mundo empresarial: o MBA
Atlântico e o MBA Internacional. O
MBA Atlântico – lecionado em três
países de expressão portuguesa:
Portugal, Angola e Brasil – tem como missão formar de gestores de topo vocacionados para a internacio-

Católica Porto Business School
nalização, a partir do espaço da língua portuguesa.
Trata-se de um curso que permite
aos alunos ter acesso a diferentes
realidades, representando uma janela de oportunidade para todos
aqueles que aspiram a uma carreira
no mundo de expressão portuguesa. Tem uma duração de 12 meses,
em regime de frequência presencial.
Já o MBA Internacional assume-se como uma formação que acompanha a evolução do tecido empresarial, estando o cariz internacional
implícito no plano curricular. Os
alunos têm ao dispor uma nova e
optativa missão internacional –
China: Macau e Hong Kong.

MBA INTERNACIONAL
Duarte Champalimaud
CEO do ConsultaClick.com

Fazer o curso de MBA na
Católica Porto Business School
foi fundamental para a criação
do ConsultaClick.com. Em
primeiro lugar, porque me permitiu conhecer um dos sócios fundadores do portal de marcação
on-line de consultas médicas. Por
outro lado, os conhecimentos que
adquiri permitiram-me abrir horizontes e concretizar uma ideia já
antiga de ter um negócio próprio.
Após uma experiência pessoal
em que tive dificuldades em fazer
a marcação de consultas para
especialistas clínicos, percebi,
de imediato, que o meu caminho
profissional seria este: o de criar
uma empresa que pudesse pôr
fim ao drama de agendar consultas médicas e que, pela sua inovação, fosse uma mais-valia para
um segmento tão específico
como é o da Saúde. Sem dúvida
que, para a colocação em prática
de todas as nossas ideias, o MBA
Internacional foi fundamental, tal
como continua a ser até ao dia
de hoje.

PREÇO MBA ATLÂNTICO: 25 000€ +
IVA

PREÇO MBA MBA INTERNACIONAL:
15 500€ + IVA

