
7 de outubro a 16 de dezembro de 2020

Instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve

Quartas-feiras: 09h00 às 17h30
(6 módulos quinzenais)

EDIÇÃO FARO

O PGE - Programa de Gestão para Empresários é um programa de formação inovador em 
Portugal, que surge no âmbito de uma parceria entre o ISCTE Executive Education, o IAPMEI 
e a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (FEUALG).

Destinado exclusivamente a empresários de PME, esta formação tem por objetivo ampliar o 
conhecimento e competências de gestão dos participantes através da formação avançada, 
da troca de experiências e do networking. 

ACREDITAÇÕES, AFILIAÇÕES E RANKINGS



A QUEM SE DESTINA O PGE
■  Empresários com responsabilidades de administração/gerência de PME, com ou sem formação na 
área da gestão.

■  Empresários que pretendam atualizar e aprofundar as competências chave para dirigir os seus 
negócios num ambiente cada vez mais complexo, competitivo e em rápida mudança.

ISCTE Executive Education: +351 217 826 100  |  FEUAlg: + 351 289 800 915  |  feeeducation@ualg.pt

Cada módulo é dividido em dois momentos. Durante a manhã, realizam-se seminários teórico-práticos 
em que se discute o state-of-the-art do conhecimento sobre o tema. À tarde, realizam-se sessões de 
expansão de conhecimento e networking, onde o mesmo tema é debatido na vertente do intercâmbio de 
experiências, da identificação de boas práticas e de possíveis oportunidades de cooperação entre as 
empresas.

ESTRUTURA DO PGE
O PGE assenta numa dinâmica de intervenção ativa que combina a discussão do conhecimento mais 
atualizado em gestão e a sua aplicação ao contexto real dos negócios. O programa é organizado em 
seis módulos quinzenais, de um dia cada, subordinados aos seguintes temas:

1  |  Definir uma estratégia para vencer a concorrência
2  |  Aumentar as vendas
3  |  Decidir com base na informação contabilístico-financeira 
4  |  Obter crédito e gerir a tesouraria para suportar o crescimento
5  |  Garantir a execução das estratégias de negócio
6  |  Gerir o tempo e liderar equipas de alto desempenho

RAZÕES PARA FREQUENTAR O PGE
■  Atualizar competências e conhecer as principais tendências nas temáticas centrais da gestão 
empresarial;
■  Participar num fórum exclusivo de partilha de experiências entre empresários;
■  Discutir soluções para os problemas reais enfrentados pelos empresários no contexto das suas 
empresas;
■  Identificar oportunidades concretas de desenvolvimento de novos negócios e de melhoria da 
competitividade das empresas;
■  Estabelecer contacto privilegiado com um corpo docente que alia a excelência académica à 
experiência empresarial.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
■  20% de desconto para as PME Líder*  
■ 10% de desconto para empresas com projeto 
aprovado no âmbito do acordo Portugal 2020*
■ 5% de desconto de pronto pagamento

*Não acumuláveis

INVESTIMENTO
1.950€ (em parcelas de 650€) 
IVA incluído

CANDIDATURA ONLINE
//mailchi.mp/iscte-iul.pt/pge-2018

O PGE resulta de uma parceria entre o ISCTE Executive Education e o IAPMEI e conta com o apoio da 


