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PADE Programa de Alta Direcção
de Empresas
Diretor Pedro Ferro

O PADE é o momento ideal para atualizar e capitalizar
conhecimentos sobre métodos instrumentos analíticos e modelos
concetuais de gestão do ponto de vista da Alta Direção Inclui
conferências de speakers de renome nacional e internacional
Duração 21 semanas em Lisboa O PADE inclui uma estadia
em Xangai com a duração de três dias úteis com um programa
de sessões na CEIBS 10° lugar no ranking mundial
do Financial Times

Participantes Empresários e Dirigentes com um mínimo
de 10 anos de experiência de Alta Direção ocupando posições de
Alta Direção e Direção Geral

PDE Programa de Direção de Empresas
Diretores Luís Lynce de Faria e João Martins da Cunha

OPDE foi preparado para gestores com mais de 5 anos
de experiência de direção empresários e gestores de PME s
PDE Porto 24 semanas consecutivas de formação terça feira à
tarde e quarta feira de manhã
PDE Lisboa 24 semanas consecutivas de formação quarta feira
à tarde e quinta feira de manhã
lnclui visita ao IESEMadrid

MP General Management Program
Diretor Ricardo Marcelo

O GMP foi preparado para gestores com mais de 5 anos
de experiência de direção empresários e gestores de PME s
e formulado para quem não pode estar muito tempo longe
da empresa ou para quem se toma mais fácil uma formatação
intensa mas mais espaçada no tempo
Duração 13 semanas distribuídas por11 meses terça feira
à tarde quarta dia inteiro e quinta de manhã de4em 4 semanas
em Lisboa Inclui visita ao IESE Madrid

PGL Programa de Gestão e Liderança
Diretores Lúcia Vasco e Adolfo González

Com o PGL o participante desenvolve um melhor
conhecimento dos seus pontos fortes aperfeiçoa capacidades
pessoais adquire modelos e ferramentas de gestão e amplia
os conhecimentos e as capacidades A empresa beneficia
ao desenvolver novos líderes potenciar gestores com
a capacidade de criar e gerir equipas de alto desempenho
Duração Duração 16 semanas no Porto e em Lisboa Com
conteúdo programático igual nas duas cidades
Participantes Profissionais com mais de 5 anos
de experiência que são gestores de equipas ou de projetos
em grandes empresas especialistas funcionais com perspetiva
e vontade de aceder a cargos de chefia gestores de pequenas
empresas diretores ou chefes de loja

Diretores Rafael Franco e José Miguel Pinto dos Santos

O programa do Executive MBA AESE IESE é dedicado
à formação da visão integral da empresa na perspetiva
da Direção Geral à orientação para a ação e à clara definição
da responsabilidade do dirigente para com as pessoas
que consigo trabalham e para os seus stakeholders
Duração 70 semanas em Lisboa Duas semanas
internacionais intensivas nos EUA e na Ásia
Participantes Licenciados com mais de 5 anos de experiência
profissional com capacidade de trabalho e ambição que
queiram gerir empresas ou progredir na carreira profissional

Executive LLM

Diretor António Gaspar

O Executive LL M visa dar uma formação adequada a juristas
e advogados que após terem adquirido experiência
profissional desejam conhecer mais e melhor o mundo
empresarial acrescentando conhecimentos de gestão
e de desenvolvimento pessoal e aprofundamento de matérias
de especialidade jurídica próprias de uma formação
mais avançada
Duração 38 semanas em Lisboa
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