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Capacite e aperfeiçoe 
competências para 
fazer face aos desafios 
do momento e 
prosperar no futuro
O Acceleration Business Program foi desenhado para 
expandir e reforçar competências chave de líderes e gestores 
de pequenas e médias empresas que os permita fazer face 
DRV�GHVDȴRV�DWXDLV�H�UHWRPDU�R�QHJµFLR�FRP�DFHOHUD©¥R�

Este programa,  em formato de entrega blended learning, 
pretende abordar um conjunto de necessidades chave de 
JHVW¥R�H�OLGHUDQ©D�GHQWUR�GD�HPSUHVD�QDV�£UHDV�HVWUDW«JLD�H�
GHVHQKR�GH�FHQ£ULRV�IXWXURV��WUDQVIRUPD©¥R�GLJLWDO��LQRYD©¥R�
	�WRPDGD�GH�GHFLV¥R��FRPXQLFD©¥R�HPSUHVDULDO�H�DJLOLGDGH�
RUJDQL]DFLRQDO�

BLENDED LEARNING
Este programa conta com uma jornada 
combinada entre sessões presenciais e online.



O que
esperar:
Jornada de aprendizagem com 
diferentes abordagens teórico-práticas 
SDUD�HQWUHJDU�RV�SULQFLSDLV�GHVDȴRV�GH�
crescimento da sua empresa

Advisory Executivo para avaliar 
resultados, preocupações e próximos 
passos

Coaching Empresarial customizado 
SDUD�LGHQWLȴFD©¥R�H�GHȴQL©¥R�GD�
abordagem estratégica

Para
quem:
CEO’s, Boards Executivos  
e Diretores de 1ª Linha

Managers com papel relevante na 
GHȴQL©¥R�GH�DERUGDJHP�HVWUDW«JLFD

ΖQWHJUD©¥R�QD�FRPXQLGDGH�$OXPQL�GD�
Nova SBE, que pressupõe uma singular 
rede de contactos e networking que 
potencia a partilha de 
conhecimentos e experiência



Programa

A JORNADA PROSSEGUE.  AVALIE NOVOS DESAFIOS.
Os nossos Business Development Managers estarão disponíveis para o apoiar na avaliação  
GH�QRYRV�GHVDȴRV

O Acceleration Business Program�WHP�FRPR�SULQFLSDO�REMHWLYR�D�FDSDFLWD©¥R�GH�O¯GHUHV�H�GHFLVRUHV�GH�SHTXHQDV�H�P«GLDV�
HPSUHVDV�HP�FRPSHW¬QFLDV�FKDYH�TXH�OKHV�SHUPLWDP�ID]HU�IDFH�DRV�GHVDȴRV�GH�FUHVFLPHQWR�GDV�VXDV�HPSUHVDV�

Acceleration Business Program

COMO?

Sessões de Advisory Executivo para alinhar a jornada de aprendizagem da sua empresa _���VHVV¥R�online ou presencial de 3 horas

Módulos de formação executiva para robustecer competências em áreas chave de gestão _���VHVV¥R�SUHVHQFLDO�GH���KRUDV�

Sessões de Coaching Empresarial para DERUGDU�RV�GHVDȴRV�HVWUDW«JLFRV�GD�VXD�HPSUHVD�| 2 sessões online de 2 horas cada 
RX���VHVV¥R�SUHVHQFLDO�GH���KRUDV

NOVEMBRO - 2020 MAIO - 2021
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O QUÊ?

       GARANTIR  
O ALINHAMENTO

Advisory Executivo

Para garantir o alinhamento da 
jornada de aprendizagem da sua 
empresa, o programa possibilita dois 
PRPHQWRV�GH�UHȵH[¥R�HP�IRUPDWR�
de Advisory Executivo. Nestas sessões, 
VHU¥R�DYDOLDGRV�UHVXOWDGRV�GR�SURJUD-
PD��GLVFXWLGRV�GHVDȴRV�HVWUDW«JLFRV�H�
RSRUWXQLGDGHV�GH�DWXD©¥R�

       PREPARAR AS LINHAS 
DE LIDERANÇA

Módulos de Formação Executiva

O programa compreende um con-
junto de 6 módulos formativos que 
visam robustecer competências em 
£UHDV�FKDYH�GH�JHVW¥R�UHOHYDQWHV�DR�
crescimento das PMEs. Nestes módu-
ORV��RV�SDUWLFLSDQWHV�VHU¥R�GHVDȴDGRV�
a aplicar o conhecimento adquirido 
numa abordagem hands-on. 

       PLANEAR  
A ESTRATÉGIA

Coaching Empresarial

As sessões de Coaching Empresarial 
visam capitalizar o conhecimento 
adquirido em cada um dos módulos 
GH�IRUPD©¥R��DWUDY«V�GH�XPD�DERU-
dagem experiencial e de negócio.

Sessão customizada e desenhada  
para a sua empresa
4 pax por empresa

Sessão aberta que apela à co-criação.
Sessões até 10 empresas
3 pax por empresa

Sessão customizada e desenhada  
para a sua empresa
6 pax por empresa



Programa

Módulo Formativos

DA ESTRATÉGIA 
À AÇÃO

Estruturar um processo core de uma 
PME: planeamento estratégico, au-
mentar as competências individuais 
de pensar e estruturar um caminho de 
futuro para uma PME, desenvolver a 
capacidade de gerir os 3 horizontes de 
XPD�RUJDQL]D©¥R�H�FULDU�XPD�HPSUHVD�
DPELGHVWUD���W¥R�FDSD]�GH�H[SORUDU�R�
presente (Horizonte 1), o futuro (Hori-
zonte 2) e de desenvolver pensamento 
FU¯WLFR�DFLRQ£YHO��+RUL]RQWH����

LIDERAR A INOVAÇÃO  
& TOMADA DE DECISÃO

Análise de uma framework de resolu-
©¥R�GH�GHVDȴRV�H�SUREOHPDV�RUJDQL-
]DFLRQDLV�FRPSOH[RV�FRP�DSOLFD©¥R�
de um método estruturado, ágil, 
ȵH[¯YHO�H�WUDQVSDUHQWH�TXH�LQWHJUD�D�
decisores e múltiplos stakeholders em 
FR�FULD©¥R�H�FR�GHFLV¥R�

LIDERAR A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

$�WUDQVIRUPD©¥R�GLJLWDO�GDV�RUJDQL-
zações é uma realidade iminente. 
'HVGH�D�JHVW¥R�GH�FOLHQWHV�H�GRV�VHXV�
dados pessoais, que requer sistemas 
GH�LQIRUPD©¥R�FDGD�YH]�PDLV�VRȴVWL-
FDGRV��¢�SUµSULD�JHVW¥R�GRV�UHFXUVRV�
GD�HPSUHVD��D�GLJLWDOL]D©¥R�WHP�GH�VHU�
mais do que um movimento isolado 
e independente a certas unidades de 
negócio ou projetos – tem de ser parte 
integrante da estratégia da empresa.

COMUNICAÇÃO  
EMPRESARIAL

Melhoria da agilidade e produtividade 
DWUDY«V�GH�XPD�FRPXQLFD©¥R�HȴFD]� 
&DSLWDOL]D©¥R�GR�LPSDFWR�SRVLWLYR�GD�
FRPXQLFD©¥R�QR�VXFHVVR�GH�WUDQVIRU-
mações organizacionais e situações 
GH�FULVH�RX�FRQȵLWR� 
Melhoria do clima organizacional, 
agindo nas dimensões ligadas à 
FRPXQLFD©¥R�LQWHUQD��FRP�LPSDFWR�
positivo no engagement�H�PRWLYD©¥R�
das equipas.

LIDERAR A AGILIDADE  
ORGANIZACIONAL

Trabalhar o mindset e repensar o seu 
papel enquanto catalisador da agilida-
de organizacional, da tomada de deci-
V¥R�H�FRQVHTXHQWHPHQWH�GD�SURGXWLYL-
dade, crescimento e rentabilidade. 
Obter uma maior consciência dos 
condutores da mudança estrutural, 
antes do desenvolvimento de três pra-
ticas centrais que podem levar a uma 
elevada performance em ambientes 
GH�PXGDQ©D�U£SLGDV�H�FRQW¯QXDV�

CENÁRIOS DO 
FUTURO E VISÃO

Explorar o futuro e repensar a 
estratégia em tempos de grande 
incerteza: nestes tempos de grande 
LQFHUWH]D��D�FRQVWUX©¥R�GH�FHQ£ULRV�
e o desenvolvimento de processos 
de foresight podem ser decisivos no 
DSRLR�¢�UHGHȴQL©¥R�HVWUDW«JLFD�GD�VXD�
RUJDQL]D©¥R��FRP�UHVXOWDGRV�PXLWR�
disruptivos. Neste programa, propo-
mos uma experiência que percorre as 
etapas fundamentais de um processo 
GH�FRQVWUX©¥R�GH�FHQ£ULRV��GHVGH�
D�GHȴQL©¥R�GR�IRFR�DW«�¢�DQ£OLVH�GH�
implicações e opções estratégicas.



Uma escola que sempre olhou 
para o futuro como forma de 
perpetuar o seu legado.

 

Nova School 
of Business 
& Economics

'HVGH�R�LQ¯FLR�TXH�R�SDSHO�GD�1RYD�6%(�HVWHYH�
VHPSUH�PXLWR�EHP�GHȴQLGR��(�DVVLP�VH�PDQWHYH�
QRV�¼OWLPRV����DQRV��SDUWLFLSDQGR�DWLYDPHQWH�SDUD�
transformar o mundo de forma positiva.

Acreditamos em ter um compromisso para com 
todas as pessoas que se atrevem a questionar, 
a descobrir, a criar. As que continuam a tentar 
superar-se e a melhorar os meios através dos 
quais podem ser melhor e fazer melhor enquanto 
SHVVRDV��SURȴVVLRQDLV��O¯GHUHV��(QTXDQWR�FLGDG¥RV�

$PDQK¥��WDO�FRPR�KRMH��VHUHPRV�XPD�HVFROD�TXH�
receberá quem continua a acreditar na nossa 
capacidade em superarmo-nos, demonstrando as 
mentes curiosas e determinadas que somos.

6HUHPRV�R�HVSD©R�RQGH�«�SRVV¯YHO�WHU�DV�
ferramentas necessárias para perceber onde quer ir 
e começar a traçar o caminho para chegar lá.

9HU�KLVWµULD�D�VHU�IHLWD�H�ID]HU�SDUWH�GHOD�«�XP�
privilégio raro. 

As instalações da Nova 
SBE têm o selo de 
FRQȴDQ©D�&29Ζ'�287��
DWU¯EXLGR�SHOR�Ζ64�

SAIBA MAIS

       

 

https://campaigns.novasbe-execed-portfolio.com/re-start-pack


Entre os melhores 
da Europa

Líder em 
Portugal

MESTRADO EM GESTÃO

)250$��2�'(�(;(&87Ζ926

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

MESTRADO EM FINANÇAS

81Ζ9(56$/�%86Ζ1(66�6&+22/

23º MELHOR

14º MELHOR

5 PALMAS

DA EUROPA

DO MUNDO

DO MUNDO

DO MUNDO

DA EUROPA

44º MELHOR

30º MELHOR

Nº 1 EM PORTUGAL

30ª MELHOR

Reconhecido pelo ranking Financial Times

(VWD�LQIRUPD©¥R�IRL�DWXDOL]DGD�D�MXQKR�GH������

Reconhecido pelo ranking Eduniversal



Membro da APD Internacional, 
com sede em Madrid.

Presente em Espanha, 
Colômbia, Perú, Equador, 
México e Marrocos.

+60  
anos de atividade

+3.500 
empresas sócias

+200.000
diretores inscritos nas atividades APD 

+700 atividades por ano
 Cursos e Seminários
 Jornadas e Almoços
� &OXEHV�3URȴVVLRQDLV
� )RUPD©¥R�in Company
 Grandes Congressos

223 242 076
geral@apd.pt
Rua de Ceuta, n.º 118, 5.º piso, n.º 38
4050-191 Porto

www.apd.pt

Associação para o Progresso 
da Direção de Empresas

https://www.apd.pt/


SIGA-NOS:

exed.novasbe.pt
Nova School of Business & Economics

Ming C. Hsu Executive Hall
Campus de Carcavelos
Rua da Holanda, 1
2775-405 Carcavelos

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes

ACREDITADO POR: MEMBRO DE: RECONHECIDO POR:

Desafie-nos:

executiveducation@novasbe.pt 

�������������������

������������������

Business 
Development 
Manager
Salvador Cameira
salvador.cameira@novasbe.pt
������������������

Dept. de Operações 
da APD Portugal
Jordana Costa
gestaoprojetos@apd.pt

������������������

http://exed.novasbe.pt
https://www.facebook.com/exed.novasbe/
https://www.linkedin.com/showcase/nova-sbe-executive-education
https://www.youtube.com/c/NovaSBEExecutiveEducationLisboa

