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Acreditações
Todos os Mestrados, Pós-graduações e Cursos Superiores possuem os mais altos reconhecimentos,
garantias e homologações que certificam a qualidade educativa do seu conteúdo e obtêm uma grande
avaliação formativa profissional em cada uma das diferentes áreas de conhecimento. As homologações,
acreditações, parcerias, certificações, registros e reconhecimentos de ENEB são os seguintes:
Universidad Isabel I
Todos os programas de formação são acreditados pela Universidad Isabel I
Barcelona Centre Universitari

POR QUE ENEB?
Excêlencia Acadêmica
ENEB é uma escola de negócios especializada em formação de Mestrado e Pós-Graduação de alto
rendimento baseada na metodologia pedagógica a distância. Nossa escola oferece vários programas
de referência de caráter internacional na Espanha e América Latina, formando altos cargos em toda
a comunidade da língua espanhola e portuguesa. ENEB tem sede em Barcelona, terceira melhor
cidade de negócios da Europa, depois de Londres e Paris, é a segunda cidade europeia que mais se
impulsiona como centro de negócios, segundo o informe European Cities Monitor realizado pela
consultora Cushman and Wakefield.
Todos os Mestrados, Pós-Graduações e Cursos Superiores oferecidos pela ENEB estão homologados pela
Universidad Isabel I, a qual foi projetada dentro do espaço Europeu de Educação Superior outorgando
créditos ECTS (European Credit Transfer System) em todos os programas formativos da escola, garantindo
a homogeneidade e a qualidade dos estudos realizados em nossa escola.

Tripla Titulação
Na ENEB não só apostamos por uma formação teórica de conhecimentos de empresa, também incluímos
em todos os nossos Mestrados um Curso de Especialização em Coaching e PNL (Programação NeuroLinguística) para que o aluno seja capaz de aplicar esses conhecimentos na direção e gestão de equipes,
a fim de alcançar o sucesso profissional em qualquer empresa.

ENEB é a única escola de negócios vinculada a Barcelona Centre Universitari, ao
lado as melhores universidades da Catalunha. Esta instituição visa promover,
coordenar e dirigir todas as ações e atividades consideradas necessárias para os
alunos que querem residir em Barcelona, durante os seus estudos.
CECAP
Membro da Confederação Espanhola de Empresas de Formação.
Anced
Membro da Associação Nacional de centros de e-Learning e a distância, e
principal organização empresarial de nível nacional que integra os centros mais
importantes de ensino e-Learning e a distância.
Trinity College London
Centro colaborador do Trinity College de London, instituição educacional
Britânica especializada na certificação em inglês oral (GESE), inglês multi-skill
(ISE) e inglês oral para o mundo empresarial (SEW). Todas as certificações estão
incluídas dentro do Marco Comum Europeu CEFR.
Certificação da Qualidade e Excelência
Certificação da qualidade e excelência emitida pela European Foundation for
Quality Management com a pontuação mais alta.
International Certificate of Educational Excellence
Certificado de excelência educacional estabelecido com base na superação dos
padrões de qualidade na gestão, oferta de formação, pessoal docente, tutoria,
estrutura dos programas formativo, recursos, instalações e equipamentos.
Câmara de Comércio de Barcelona

Todos os nossos programas formativos vêm acompanhados do Business English Program, um curso
de inglês opcional e gratuito de nível negociação que o permitirá desenvolver-se em um ambiente de
trabalho internacional.

Membro da câmara de comércio de Barcelona, uma empresa que presta serviços
a empresas e contribui para a consolidação e crescimento do tecido econômico.

Ao finalizar os estudos dos nossos Mestrados, o aluno receberá uma tripla titulação expedida pela ENEB,
avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:

Selo de qualidade Cum Laude 2019 como melhor escola de negócios avaliada por
seus alunos.

• MBA - Mestrado em Administração e Direção de Empresas

Marca registrada

• Diploma de Especialização em Coaching e PNL

Marca registada com o número 3.543.757 dentro da classe 41 referente à educação
e formação.

• Business English Program Certificate

Selo de qualidade Cum Laude 2019

Programa de Estágios
A Escola de Negócios Europeia de Barcelona, no esforço de promover o emprego dos nossos
alunos oferece, entre os seus serviços gratuitos, a possibilidade de realizar estágios em empresas,
complementando seu plano formativo. O objetivo a conquistar mediante a realização desses estágios,
estabelecida mediante um Convênio de Colaboração Privada entre Escola e Empresa, é facilitar a
formação em centros de trabalho que reproduzam as condições habituais do entorno empresarial.

Você poderá estudar
o conteúdo do seu
programa formativo
como e desde onde
quiser.

Rankings
ENEB se encontra nas primeiras posições dos rankings mais importantes das melhores Escolas de
Negócios a nível nacional e internacional:
A Escola de Negócios Europeia de Barcelona está posicionada como uma das principais escolas de
negócios em Espanha e América Latina. O jornal El País publicou recentemente uma lista com as
melhores Escolas de Negócios situadas em Espanha, avaliando a qualidade das mesmas. ENEB ocupa
a primeira posição com uma pontuação de 9,7 numa escala ade 10, reconhecendo assim seu prestígio
e qualidade como escola de negócios líder no setor. Além disso ENEB está posicionada no ranking das
melhores Escolas de Negócios Internacionais no Club MBA e aparece eleita como o melhor MBA online
das principais Escolas de Negócios segundo o Portal MBA e ocupa a segunda posição como melhor
Escola de Negócios online de acordo com o jornal econômico Financial Magazine

Consciência ambiental
Comprometidos com o meio ambiente, todos nossos estudos se realizam de forma 100% digital. Nosso
modelo de estudo permite que se descarregue integralmente todo o conteúdo dos nossos programas
formativos, podendo ser visualizado pelo tablet ou em qualquer outro dispositivo, permitindo,
comodamente, o estudo em qualquer hora e lugar do mundo.

Além disso, todos os estudantes orientados ao international business, ciências
empresarias, management, administração e direção de empresas com nível Advanced de inglês,
possuem a sua disposição, através dos nossos partners Worldwide Internships e Pic-Management,
a possibilidade de estágios a nível internacional. O aluno poderá solicitar estágios profissionais nos
Estados Unidos, México, República Dominicana, Espanha, França, Tailândia, China, Malásia, Emirados
Árabes, Nova Zelândia, entre outros países.
Disponibilizamos soluções eficazes às crescentes necessidades de formação que demandam as empresas
aos seus futuros empregados, dispomos de um departamento de pesquisa vanguardista para atualizar e
adaptar as novas tendências ao mercado atual, assim como um espaço de networking para o encontro
de alunos, diretores, profissionais, especialistas acadêmicos e empreendedores que queiram trocar
experiências e reflexões.
A continuação mostramos algumas das empresas e organizações onde trabalham e estagiam nossos
alunos:

Bolsa de Emprego
ENEB é reconhecida pelas empresas prestigiosas de diferentes setores. Sua formação, adaptada à
realidade atual do mundo laboral, permite que o aluno se desenvolva perfeitamente em qualquer
empresa e inicie uma promissora carreira profissional.
A escola possui acordos com importantes empresas e uma bolsa de emprego mensal com mais de
14.000 ofertas de emprego através da qual o aluno terá acesso a várias ofertas laborais dentro do mundo
empresarial ou institucional. O registo é voluntário e mantemos estritamente a confidencialidade
segundo a LOPD em cumprimento com o regulamento Europeu de Proteção de Dados RGPD 2016/679
e RD de desenvolvimento 1720/2007.
Com o objetivo de buscar a máxima empregabilidade dos nossos alunos, a equipe da ENEB oferece
assessoramento na adaptação do curriculum e/ou cartas de apresentação para aumentar sua efetividade
nos processos de seleção em que participem.

Comunidade ENEB
A Comunidade ENEB é um espaço aberto a todos os alunos que lhe permitirão compartilhar opiniões
e experiências com outros alunos da escola. Você terá acesso a todo o banco de dados do aluno para
que você possa fazer comentários em fóruns, conhecer seus companheiros de curso e criar uma rede de
networking para avançar em sua carreira profissional criando novos contatos.

Business English Program
O nosso Business English Program oferece-lhe total liberdade para que possa aprender no seu próprio
ritmo e de forma autónoma a gramática e o vocabulário da língua inglesa, começando com um teste de
nível que lhe dirá onde pode iniciar (nível básico, intermédio ou avançado) e com uma auto-avaliação
no final de cada nível para testar o que você aprendeu. Além disso, em cada um desses níveis, o aluno
encontrará uma série de recursos audiovisuais para praticar suas habilidades de compreensão. No final
do curso, você deve apresentar um trabalho final demostrando todos os conhecimentos adquiridos e, se
for superado com êxito, você receberá o Business English Program Certificate

Validação de Créditos ENEB
Permite validar ou adaptar os estudos previamente cursados e reconhecer as disciplinas de acordo com
a experiência profissional. Todos os alunos podem solicitar o reconhecimento dos créditos relacionados
com seus estudos universitários e de pós-graduação realizados em qualquer escola de negócios
espanhola e internacional.
Este não é um trâmite obrigatório, por isso, se o aluno quiser voltar a estudar uma matéria que tinha
siso superada com êxito, pode fazê-lo novamente. Para estudantes da ENEB, a validação de crédito é
automática e permanente no caso de desejarem estudar um segundo Mestrado ou Pós-graduação.

Este programa é um curso em que você pode aprender inglês de todos os níveis para alcançar um
nível que lhe permite apresentar-se aos exames FCE da (First Certificate in English) ou CAE (Cambridge
Advanced Certificate), equivalentes a um nível B1-B2 dentro do marco europeu. Do mesmo modo, nos
concentramos no business world, com uma seção dedicada a redação de cartas formais, CV, frases mais
utilizadas e habituais no campo de negócios e tudo o que é necessário para que você se desenvolva
no mundo dos negócios internacionais, proporcionando ao seu currículo um valor agregado que o
destacará entre os demais.
O Business English Program é oferecido gratuitamente ao se matricular em qualquer um dos nossos
mestrados e pós-graduações e sua realização é opcional.

METODOLOGIA
A Distância
A fim de conciliar a vida pessoal e profissional, todos nossos programas formativos
são ministrados integramente online.

Método 7/24
Para que seja possível estudar no seu ritmo e onde quiser, com o nosso método 7/24 garantimos a todos
nossos estudantes, um assessoramento contínuo durante qualquer dia da semana através da nossa equipe
de tutores. Todas as dúvidas serão revisadas e respondidas num prazo não superior a 24 horas.
Proporcionamos horários flexíveis, viabilizando estudos com atividade pessoal e profissional, ou seja,
oferecemos um sistema de estudo completamente adaptado as necessidades do aluno.

Desta forma, é possível acessar todo conteúdo formativo através do campus virtual, nossa principal
plataforma que possibilita o seu estudo em qualquer lugar do mundo e no momento que o aluno desejar.
Todas as avaliações e trabalhos finais também serão realizados a distância.

Graças ao nosso método
7/24, atenderemos suas
dúvidas e perguntas todos
os dias do ano através do
Campus Virtual.

Uma vez matriculado, poderá acessar o campus virtual com todos os recursos acadêmicos necessários
para manter uma permanente comunicação entre os demais alunos e professores, terá acesso aos fóruns
de discussão, poderá realizar o curso de inglês para executivos, além de acessar o campus ENEB para
conhecer a todos os seus colegas, entre muitas outras possibilidades.

Calendário
Todos nossos Mestrados, Pós-graduações e Cursos Superiores começam no dia em que o aluno escolher.
Somente é necessário contatar a Escola caso o início ocorra num dia diferente da realização da matrícula.
A duração vai depender do número de créditos, oscilando entre 4 e 24 meses.

Avaliação
Todos nossos programas formativos estão baseados num modelo formativo de contínua qualidade com o
qual se possibilitará os conhecimentos adequados para alcançar as metas profissionais propostas através
do estudo das apostilas, aulas ao vivo, vídeos tutoriais, masterclass com convidados especialistas, recursos
multimídia de reforço, assim como as tutorias personalizadas disponíveis de segunda a domingo para
qualquer consulta que seja necessária.
Ao final de cada matéria, estão as auto-avaliações para repassar os conhecimentos adquiridos. Ao ser
aprovado, o aluno apresentará um trabalho final de cada matéria onde se avaliará os conhecimentos
adquiridos pela equipe docente. Para conseguir o título do programa formativo, é preciso aprovar em
todos os trabalhos finais apresentados. A avaliação contínua, o seguimento e a correção de cada trabalho
final é realizada integralmente online, facilitando o estudo a distância por parte do aluno.

Uma vez superado o tempo inicial de estudo não se tenha conseguido terminar o programa completo,
seja por falta de tempo ou porque não atingir uma qualificação mínima, uma ampliação gratuita de até
6 meses, em caso de Mestrados e Pós-graduações, poderá ser solicitada. Desse modo, será estabelecida
uma nova data de término. Qualquer incidência pessoal deverá ser comunicada aos tutores ou na
secretaria acadêmica da Escola para ser analisada de forma particular.

Admissão
Para poder acessar a qualquer um dos nossos programas de Mestrado, os solicitantes deverão cumprir os
seguintes requisitos:
• Possuir um título de Grau, Arquitetura, Engenharia Superior ou Técnica, Licenciatura, Diploma ou outro
título equivalente.
• Ser estudante de uma licenciatura ou de estudos superiores equivalentes.
• Trabalhadores com projeção profissional na posição desempenhada.
• No caso de não cumprir com nenhuma das condições anteriores, por favor contate com a escola e o
departamento de admissões valorará seu caso.

Carácter internacional
A ENEB é a escola de negócios de referência no setor privado especializada em educação à distância e
na preparação de profissionais de alto desempenho. ENEB atua na área de negócios a nível internacional
com presença em mais de 40 países do mundo (Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália,
México, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Brasil, Chile,
Uruguai, Argentina, entre outros) e sua missão é responder às necessidades de um mundo globalizado
onde as fronteiras desaparecem em benefício da educação à distância de qualidade, profissional e
integralmente online. Percentagem de estudantes matriculados por continente:

Europa

52%
Ásia

América do Norte

4%

10%

América do Sul

32%
Oceania

2%

Para facilitar os procedimentos administrativos, todos os estudantes extracomunitários podem solicitar
o serviço de apostilado em todos os documentos administrativos emitidos pela escola quando seus
programas formativos estiverem concluídos. O processo de legalização único-chamado apostilaque consiste em colocar no documento administrativo em si uma apostila ou anotação que atesta a
autenticidade dos documentos emitidos em outro país pela Escola Europeia de Negócios de Barcelona e
a Universidade Isabel I. Os países que assinaram a XII Convenção da Conferência de Haia sobre o Direito
Internacional Privado, de 5 de outubro de 1961, reconhecem a autenticidade dos documentos emitidos
noutros países que incorporam a apostila. Você pode consultar todo o processo de Apostila de Haia aqui.

MESTRADOS

Apresentação
O MBA - Mestrado em Administração e Direção de Empresas tem como objetivo fornecer uma visão
estratégica e global de um diretor, assim como o conhecimento completo sobre vários departamentos
de uma empresa, tais como Recursos Humanos, Finanças, Operações, Marketing, Vendas e Comércio.

MBA – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
E DIREÇÃO DE EMPRESAS
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Com a realização do MBA em Administração e Direção de Empresas o aluno estará preparado para liderar
qualquer campo da empresa e capacitado para empreender qualquer projeto profissional.
Está provado que, quando um estudante obtém um MBA, aumentam as suas possibilidades de inserção
e liderança em qualquer classe de empresa e é mais viável uma melhoria a nível profissional.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
O plano de estudos do MBA-Mestrado em Administração e Direção de Empresas pretende proporcionar
ao aluno os seguintes conhecimentos e competências:

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
DIREÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
MARKETING
COMÉRCIO
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

• Estabelecer, gerenciar e controlar os principais elementos financeiros da empresa.
• Ter uma visão global e, de esta maneira, promover o pensamento crítico.
• Conhecer todos os departamentos que compõem a empresa e desenvolver-se habilmente dentro de
eles.
• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as implicações das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver competências de organização que contribuam para implementar
de forma eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.
• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.
• Avaliar e implementar uma adequada gestão de responsabilidade social corporativa.
• Gerenciar eficientemente as TIC e implementá-las no desenvolvimento das nossas habilidades.
• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- MBA - Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O nosso MBA permite ocupar qualquer posição de direção em uma empresa nos departamentos de
Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Operações e Direção Geral.

Apresentação
O Executive MBA tem como objetivo dotar os executivos e dirigentes de uma visão integrada, transversal
e global da direção geral, proporcionando todas as ferramentas e habilidades necessárias para que o
aluno possa se desenvolver com êxito em posto de responsabilidade de qualquer organização mediante
a planificação, execução e seguimento de estratégias a meio e longo prazo.

EXECUTIVE MBA
Duração: 18 meses

Preço: 7.600 €

Créditos: 60 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Ante mercados cada vez mais competitivos, esse programa oferece uma formação estratégica global no
marco da empresa e, ao mesmo tempo, promove a excelência na alta direção e o desenvolvimento de
competências de liderança.
Escolha se forma com a ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipa de
professores e tutores.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE INTERNACIONAL

Objetivos
• Propiciar uma atitude proativa e orientada ao management.

IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNANCIONAL

• Adquirir conhecimento e desenvolver as principais capacidades e habilidades estratégicas na gestão de
empresas.

GESTÃO DE ARMAZÉNS

• Elaborar estratégias inovadoras e políticas que melhorem a gestão da empresa e a eficiência do negócio.

GESTÃO E PROCESSOS DE QUALIDADE

• Desenvolver e implementar estratégias de crescimento, adaptadas a transformação global e a eficiência
nos negócios.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

• Fomentar o trabalho em equipa e a implicação de todos os departamentos da companhia nos diferentes
projetos.

A INTERNACIONALIZAÇÃO MULTILATERAL
CUSTOMER ANALYTICS
PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
PLANIFIADOR DE NEGÓCIOS
APRESENTAÇÃO

• Prover aos participantes uma formação sólida nas novas tendências de projetos empresariais.
• Afrontar com êxito as novas tendências do entorno elaborando planos de empresa detalhados e
orientados a consecução de objetivos comerciais.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Executive MBA
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Executive MBA capacita o desenvolvimento de uma carreira centrada no exercício da função de
administração e direção geral de empresas e organizações de qualquer índole. Adicionalmente, se
poderá optar por postos diretivos em qualquer das áreas funcionais usualmente identificadas na empresa
(marketing, finanças, recursos humanos, produção, entre outras).

Apresentação

International MBA
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 8.600€ Preço com Bolsa de estudos: 3.490€

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE INTERNACIONAL

O international MBA tem como objetivo dotar aos executivos e diretores com uma visão integrada,
transversal e global da direção em geral. Está desenhado para aquelas pessoas e profissionais que desejem
melhorar e adquirir mais conhecimentos na gestão e administração de empresas, para trabalhar com as
principais ferramentas de gestão e fortalecer suas habilidades e competências dentro da organização.
Em um contexto onde os mercados são cada vez mais competitivos, este programa oferece uma formação
estratégica global no marco empresarial e promove simultaneamente a excelência na alta direção e
desenvolvimento das competências de liderança.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Prover de uma visão compreensiva e integral da gestão e do papel da companhia no ambiente que
a rodeia, conhecendo a natureza global dos negócios e diferenciando responsabilidades para cada
departamento.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Oferecer aos estudantes um ponto de vista desde a empresa, dentro de um sistema complexo e de
mudanças constantes que se adaptam à realidade do ambiente.

COACHING

• Contribuir na formação de futuros diretores de empresas, proporcionando aos participantes uma base
técnica de gestão geral da empresa e conhecimentos específicos para gestão de negócios internacionais.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

• Potencializar as habilidades e capacidades pessoais de liderança dos alunos, bem como suas competências
de comunicação, negociação e trabalho em equipe no que se refere a gestão diária da empresa.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Desenvolver nos participantes uma cultura internacional, fomentando a abertura própria de uma
mentalidade internacional e a capacidades de adaptação as modificações no ambiente laboral.

ASSESSORAMENTO LABORAL INTERNACIONAL

Titulação tripla

IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
MARKETING
COMÉRCIO INTERNACIONAL
A INTERNACIONALIZAÇÃO MULTILATERAL

Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- International MBA
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

PLANEJAMENTO DE PROJETOS

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Saídas profissionais
O International MBA capacita para desenvolver sua carreira enfocada no exercício da função de
administração e direção geral de empresas e outras organizações de qualquer índole internacional.
Os alunos do International MBA poderão apresentar-se a qualquer posto diretivo nas diferentes áreas
funcionais identificadas dentro da empresa (marketing, finanças, recursos humanos, produção etc.)

Apresentação
O Mestrado em Direção de Recursos Humanos prepara ao aluno para se tornar um líder capaz de
gerenciar ao mais alto nível o capital humano de uma empresa ou organização. Aprenderá a descobrir
o valor que pode fornecer um correto recrutamento e seleção de pessoal, o que dará como resultado o
melhor ativo que possa existir no campo empresarial.

MESTRADO EM DIREÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Este Mestrado abrirá as portas para melhorar sua posição de trabalho e poder alcançar a liderança do
departamento de Recursos Humanos e desenvolver nele uma carreira profissional ao mais alto nível.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Explicar os processos fundamentais para a direção dos recursos humanos nas empresas.
• Aplicar as técnicas mais avançadas de seleção e avaliação do pessoal.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
DIREÇÃO FINANCEIRA

• Projetar as estratégias corporativas necessárias para que o capital humano de uma empresa consiga
obter um sentimento de pertença a uma comunidade.
• Analisar a importância da formação contínua na empresa.
• Dominar as diferentes políticas de gestão e sua coerência com os objetivos estratégicos da empresa.
• Estudar os casos de sucesso de várias organizações e como aplicá-los em outros projetos.
• Estar cientes das mudanças na cultura da sociedade e adaptá-las às novas situações e exigências

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

da empresa.

COACHING

Titulação tripla

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:

SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL
PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS
FORMAÇÃO E E-LEARNING
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

- Mestrado em Direção de Recursos Humanos
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Mestrado em Direção de Recursos Humanos permite desenvolver sua carreira como Diretor de Recursos
Humanos, Técnico en Seleção, Formação e Desenvolvimento ou Gestão de Pessoal.

Apresentação
O Mestrado em Direção Comercial e Marketing tem como objetivo transformar os profissionais do
setor em líderes dos departamentos comerciais e de marketing. Dá a oportunidade de responder às
necessidades dos seus clientes e de aprender como fazer crescer uma empresa ou uma organização
aumentando suas vendas e atraindo potenciais compradores.

MESTRADO EM DIREÇÃO COMERCIAL
E MARKETING
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Graças à metodologia de avaliação contínua de ENEB dos nossos professores, serão entregues casos
práticos em que o aluno terá de colocar em prática tudo o que aprendeu em cada programa e obter,
assim, o conhecimento necessário para enfrentar os desafios da sociedade atual.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Direção das campanhas comerciais e de marketing.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL

• Análise da concorrência e agregar valor à nossa marca.
• Investigação de mercados e sua análise posterior.
• Criação, gestão e direção da comunicação dentro das campanhas de marketing.
• Direção e supervisão de iniciativas comerciais.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Análise dos diferentes mercados nacionais e internacionais e adaptação das campanhas de marketing
para cada território.

COMÉRCIO

• Executar campanhas de marketing digital.
• Projetar estratégias integrais de produto.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
COACHING
MARKETING
ECOMMERCE

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Direção Comercial e Marketing
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

PUBLICIDADE

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Saídas profissionais

APRESENTAÇÃO

O Mestrado em Direção Comercial e Marketing permite ao aluno desenvolver funções como Diretor de
Projetos, Diretor de Marketing, Gestor de Produto, Responsável de Estudos de Marketing, Técnico de
Investigação de Mercado, Responsável de Marketing Direto, Gerente de Trade Marketing, Técnico de
Marketing, Diretor Comercial, Diretor de Exportação, Diretor Nacional de Vendas, Chefe de Vendas, Key
Account Manager, Técnicos Comerciais, Category Manager, Diretor de Expansão, Gerente de Loja, Diretor
Regional, Chefe de Departamento, Diretores de Red, Consultor em Marketing, além de criar um negócio
próprio.

Apresentação

MESTRADO EM MARKETING DIGITAL
E ECOMMERCE
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

O Mestrado em Marketing Digital e eCommerce prepara ao aluno para liderar projetos em consonância
com o ambiente digital que nos rodeia. Um dos principais atrativos deste Mestrado é a integração de
técnicas de marketing digital com o comércio eletrônico que permite criar e saber como gerenciar
projetos digitais e alcançar grandes resultados econômicos. Além disso, com os nossos casos práticos, o
aluno poderá iniciar vários projetos viáveis com a capacidade de analisar as vantagens e desvantagens
de cada um deles.
Este Mestrado fornece todo o conhecimento sobre as ferramentas mais eficazes e técnicas no campo
online, tais como Social Media, SEO, SEM, Analítica e Usabilidade Web, CRM, Mobile Marketing e
eCommerce.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa, que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

• Desenvolver as estratégias necessárias para alcançar o sucesso nos canais de venda online.

CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL

• Conhecer as técnicas mais eficaces no campo online como o Social Media, SEO, SEM, Analítica e Usabilidade
Web ou CRM.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Dominar a direção estratégica de marketing aplicada à rede.

PUBLICIDADE
MARKETING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
COACHING
COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

• Aplicar as tecnologias e a legislação vigente para a criação de lojas virtuais.

• Aplicar os principais fatores para o design e gestão de um site bem sucedido.
• Gerenciar as estratégias adequadas para a publicidade online de acordo com os objetivos marcados.
• Criação de conteúdos em mídias sociais e digitais e gestão da comunicação.
• Conhecer e aplicar os casos reais de sucesso de empresas referentes online e analisar como têm chegado
a esse ponto.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Marketing Digital e eCommerce
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O aluno adquirirá uma visão global de especial importância para Diretores de Projetos, Diretores de
Marketing, Diretores de Comunicação, Responsáveis de Canal Web, Webmasters, Gerentes de Campanhas
de Marketing, Executivos de Contas, Analistas e Consultores, Programadores, Arquitetos da Informação,
Designers, Paginadores, Copywriters, Product Managers, Diretores de loja online, criação de negócios
próprios online.

Apresentação
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores. O aluno desenvolverá os principais conceitos e ferramentas em meios digitais
como: blogues, redes sociais, microblogging, etc, e poderá assumir funções de Diretor de Comunicação
garantindo um diálogo bidirecional, potenciando a imagem, crédito e nome da empresa.

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL E CORPORATIVA
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
PUBLICIDADE
MARKETING
RELAÇÕES PÚBLICAS
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
COACHING
COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA

Objetivos
O plano de estudos ao aluno dos seguintes conhecimentos e competências:
• Compreender o novo ambiente no qual se desenvolve a estratégia de comunicação, oferecendo suporte
aos objetivos de marketing, consolidando o posicionamento de produtos e marcas, gerindo a imagem e
identidade corporativa.
• Construir e gerenciar uma imagem corporativa e reputação corporativa em consonância com os objetivos
gerais de qualquer organização.
• Obter o conhecimento teórico e prático de técnicas e ferramentas para gerir a comunicação com o vasto
e variado conjunto de stakeholders.
• Desenvolver competências e técnicas de gestão para situações de crise através das Relações Públicas.
• Formar aos participantes no desenvolvimento e criação de Planos de Comunicação Integrais.
• Treinar aos Diretores de Relações Públicas para gerar novas capacidades enfocadas no êxito empresarial
através de campanhas reativas e proativas.
• Capacitar o aluno para influenciar as opiniões, atitudes e comportamentos dos públicos internos e
externos da organização.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Comunicação Empresarial e Corporativa
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Este mestrado prepara ao aluno para liderar equipes como Diretor de Comunicação de Grandes Empresas
e PME’s e para desenvolver uma carreira profissional de comunicação em todo tipo de Agências e
consultorias de Publicidade, Marketing ou Relações Públicas.

Apresentação

MESTRADO EM DIREÇÃO HOTELEIRA
E TURISMO
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores. A aparição de novos serviços e produtos associados às novas tecnologias, novos
modelos de marketing online, o boom dos serviços de orientados ao cliente que dotam de exclusividade
o negócio e a gestão ambiental dos hotéis, exigem uma formação focada em turismo. O Mestrado em
Direção Hoteleira e Turismo se dirige aos profissionais que desejam aprofundar os conhecimentos para
gerenciar um estabelecimento hoteleiro.

Objetivos
Mestrado em Direção Hoteleira proporciona os seguintes conhecimentos e competências:
• Dominar todas as áreas técnicas indispensáveis para um gerente ou diretor hoteleiro.
• Conhecer e gerir todas as áreas do hotel: operações, exploração, ferramentas para apoiar à gerencia em
áreas como recursos humanos, análise de gestão hoteleira, etc.
• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.

ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA
CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
GESTÃO DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE)
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

• Valorizar e implementar uma gestão adequada de responsabilidade social corporativa.
• Conhecer ferramentas estratégicas de medição dos controles de qualidade, gestão e mudança
organizacional.
• Gerenciar eficazmente as TIC e implementá-las no desenvolvimento de competências.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

COACHING

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

Saídas profissionais

MARKETING

O Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo capacita ao aluno para ocupar qualquer posto diretivo em
uma organização hoteleira e em qualquer negócio destinado ao turismo.

RELAÇÕES PÚBLICAS
POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Apresentação
O Mestrado em Comércio Internacional capacita ao aluno como especialista para projetar um plano
estratégico internacional e atender todos os desafios que surgem no processo de internacionalização de
uma empresa, potenciando suas capacidades e aumentando suas possibilidades de inserção laboral no
campo do comércio internacional até tornar-se um profissional que domine os ambientes financeiros,
estratégicos e de gestão em que se realizam os negócios internacionais.

MESTRADO EM COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

O Mestrado em Comércio Internacional está dirigido a profissionais que buscam uma orientação
internacional, para gerenciar empresas em fase de internacionalização ou que já operam no exterior.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Analisar criticamente e avaliar questões complexas em um ambiente de negócios globalizado, dinâmico
e em constante mudança

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Descrever os indicadores econômicos e financeiros pertinentes e os modelos de negócio aplicáveis em
matéria de tomada de decisões

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

• Apreciar as complexidades interculturais da gestão internacional e gerir de forma ética os acordos
institucionais

COACHING

• Aplicar os conhecimentos necessários para ter sucesso como empreendedor global e o know-how para
desenvolver novos negócios em contextos internacionais

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

• Planejar estratégias de crescimento de negócios internacionais
• Descrever os instrumentos de análise econômica e identificar os desafios e oportunidades da globalização

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

• Empregar o conhecimento das novas tecnologias e sistemas de informação aplicáveis ao comércio
internacional e à gestão de operações internacionais

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Gerir as consequências fiscais das operações comerciais de uma organização internacional

DIREITO COMERCIAL
COMÉRCIO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
A INTERNACIONALIZAÇÃO MULTILATERAL
ECOMMERCE
MARKETING

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Comércio Internacional
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Mestrado em Comércio Internacional capacita para gerenciar projetos de comércio internacional
em todas as suas fases, design, execução e controle, assim como para procurar as melhores formas de
financiamento e oportunidades.

Apresentação

MESTRADO EM PROJECT MANAGEMENT
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

O Mestrado em Project Management visa proporcionar ferramentas necessárias para a gestão de projetos.
Para as empresas atuais é vital estar a par do status dos projetos em que estão envoltas, o impacto daqueles
que planejam executar e os resultados dos concluídos. A figura do Project Manager adquire cada vez
mais relevância no planejamento estratégico de negócios eficientes. O dinamismo atual do mercado e do
meio empresarial suscita as empresas a necessidade de gerir projetos paralelos. Neste ambiente, a figura
do Project Manager é fundamental em organizações de todos os tamanhos, já que é um perfil-chave na
concepção de estratégias empresariais eficientes que aproveitem todos os recursos disponíveis. Escolha
formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que permite
uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e
tutores.
Este mestrado visa formar gerentes que saibam como dirigir, planejar, organizar e controlar projetos
complexos e globais de forma eficiente. Profissionais capacitados para liderar equipes de trabalho
baseadas no desenvolvimento de habilidades e técnicas gerenciais, profissionais que saibam como alinhar
as necessidades atuais das empresas na direção de projetos com os atuais requisitos impostos pelo padrão
global do Project Management Institute (PMI): minimizar os riscos, criar novas oportunidades de negócios
e alcançar os objetivos planejados.

Objetivos
O Mestrado em Project Management proporciona os seguintes conhecimentos e habilidades:
• Formar Diretores de Projeto especializados, que saibam como alcançar os objetivos propostos, aumentar
a rentabilidade e melhorar a qualidade geral do projeto.
• Desenvolver habilidades gerenciais e técnicas de gestão de recursos humanos e materiais.
• Conhecer os padrões da certificação PMP.

MARKETING
DIREÇÃO FINANCEIRA
PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS
INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS
QUALIDADE NOS PROJETOS
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

• Alinhar as necessidades das empresas na direção de projetos usando as melhores práticas.
• Conhecer, selecionar e usar adequadamente as ferramentas de gestão orçamentária de um projeto.
• Promover a tomada de decisões como gestor de projetos complexos, considerando os aspectos técnicos,
econômicos, de qualidade, ambientais e de exposição a riscos.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Project Management
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Mestrado em Project Management prepara ao aluno para liderar qualquer equipe de trabalho como
Diretor de Projetos, Diretor de Operações, Diretor do Escritório de Gestão de Projetos (OGP), Gestor de
programas, Administrador de portfólios ou Gestor de projetos online.

Apresentação
O Mestrado em Supply Chain Management está focado em todos os profissionais que buscam potenciar
suas capacidades e conhecimentos nas áreas de operações e processos logísticos. Este Mestrado
proporciona as ferramentas necessárias para aumentar a competitividade da empresa.

MESTRADO EM SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

Com tudo isso, o aluno será capaz de projetar, implementar e manter uma visão estratégica da Direção
da Área de Operações e, em particular, da logística e gestão integral da cadeia de suprimentos. Durante
todo o programa aprenderá a definir uma estratégia logística tendo em conta o ambiente e a gerir todas
as áreas de forma inovadora e sustentável. Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de
negócios à distância em Europa que permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio
diário de toda nossa equipe de professores e tutores.
O Mestrado em Supply Chain Management está dirigido a profissionais na área de logística e operações e
em áreas relacionadas à cadeia de suprimentos, tais como: compras, gestão de estoque, gestão e projetos
de armazéns, produção, transporte e distribuição.

Objetivos
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Definir uma estratégia logística tendo em conta o contexto econômico e empresarial.

COMÉRCIO

• Planejar e implementar ações nas áreas funcionais e operacionais de supply chain.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

• Aplicar os mais recentes desenvolvimentos em tecnologias da informação à gestão da cadeia de
suprimentos para gerar um maior valor acrescentado.

COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
ECOMMERCE
IDIREÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO E PROCESSOS DE QUALIDADE
GESTÃO DE ARMAZÉNS
MODELO DE SIMULAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

• Realizar a gestão da área de abastecimento.

• Dominar as chaves dos novos modelos de negócio baseados no e-Commerce.
• Melhorar as capacidades na gestão dos recursos, resolução de problemas e aumento da eficiência na
tomada de decisões.
• Conhecer e aplicar o benchmarking na cadeia de suprimentos.
• Administrar a cadeia de suprimentos de forma ética e responsável.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Supply Chain Management
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Mestrado em Supply Chain Management prepara o aluno para adquirir competências e técnicas de
management com a finalidade de desenvolver no futuro diferentes funções de responsabilidade na
direção das áreas de operações, logística, distribuição, compras, demand planner, entre outros.

Apresentação
O Mestrado em Direção e Gestão de Equipes está dirigido a todos os profissionais que aspiram a dirigir e
liderar um grupo de pessoas e extrair o máximo desempenho de suas atividades laborais.

MESTRADO EM GESTÃO E DIREÇÃO
DE EQUIPES
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 7.600 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.920 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Durante o curso dos estudos, o aluno vai adquirir os conhecimentos necessários para trabalhar e incentivar
o desenvolvimento profissional e pessoal, as habilidades de gestão e liderança ou uso de técnicas de
negociação apropriadas. Desenvolverá os conceitos fundamentais das equipes de trabalho: definição,
importância, criação das equipes, classificação, funções subjacentes, vantagens e desvantagens, fases
de evolução, liderança, motivação, comunicação, delegação e direção de reuniões através de técnicas de
Coaching e PNL.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Liderar grupos de pessoas em uma organização e extrair o máximo rendimento de suas atividades
laborais.
• Gerenciar uma equipe de trabalho e extrair o máximo de cada um dos seus membros.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Aprender as técnicas mais avançadas de coaching e PNL para aplicá-las ao ambiente de trabalho.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL

• Dirigir a mudança de método de gestão das equipes profissionais de acordo com as novas necessidades
da sociedade.

MARKETING

• Conhecer os casos de sucesso de várias organizações e aplicá-los a outros setores, a fim de alcançar os
melhores resultados possíveis.

ECOMMERCE

• Criar a cultura de excelência no papel de líder, incentivar o crescimento das pessoas que dirige e melhorar
a gestão das equipes.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Aumentar a eficiência e produtividade das equipes de trabalho através da motivação e o empowerment.

Titulação tripla
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma tripla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Mestrado em Direção e Gestão de Equipes
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse, obterá uma
titulação dupla.

Saídas profissionais
O Mestrado em Direção e Gestão de Equipes prepara ao aluno para liderar qualquer equipe de trabajo como
Diretor de Projetos, Diretor de Operações, Diretor de Campanha ou Director de qualquer departamento
ou estabelecimento.

Apresentação
O Mestrado em Coaching, Gestão Emocional e Mindfulness te ajudará a desenvolver as competências
necessárias para canalizar as emoções nas relações de uma empresa. Permitirá que você se situe
conscientemente no agora, proporcionando uma série de recursos emocionais para aceitar as experiências
e extrair seu máximo potencial.

MESTRADO EM COACHING, GESTÃO
EMOCIONAL E MINDFULNESS
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Além disso, o aluno conseguirá um maior conhecimento do funcionamento da sua mente, potencializando
a capacidade de resistência em todos os âmbitos da sua vida e conquistando facilidade para o trabalho em
equipe e individual. Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância
em Europa que permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa
equipe de professores e tutores.

Objetivos
Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

• Entender as bases e fundamentos sobre os quais o coaching se sustenta.
• Conhecer os distintos tipos de coaching e sua aplicação nas organizações.
• Aprofundar no processo coaching e sua metodologia.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Aprender técnicas e ferramentas especificas para poder otimizar resultados segundo objetivos próprios.

HABILIDADES COMUNICATIVAS

• Aumentar a autoconfiança e segurança pessoal pera melhorar as relações nos diferentes âmbitos da vida:
pessoal, laboral e acadêmica.
• Realizar as técnicas e práticas da Mindfulness e poder aplicá-las com diferentes pessoas e a si mesmo.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

• Melhorar o processo de comunicação através de habilidades e técnicas que permitirão alcançar seus
objetivos pessoais e laborais de forma eficaz.

COACHING

• Melhorar o nível de liderança, gestão de equipes, motivação e resolução de conflitos.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

Titulação tripla

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

Ao finalizar os estudos dos nossos Mestrados, o aluno receberá uma tripla titulação expedida pela ENEB,
avalizada e certificada pela Universidad Isabel:

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
MINDFULNESS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

-Mestrado em Coaching, Gestão Emocional e Mindfulness
-Diploma de Especialização em Coaching e PNL
-Business English Program Certificate

RELAÇÕES PÚBLICAS

Todos nossos programas formativos vêm acompanhados de um curso de inglês nível Business, que
permitirá que o aluno se desenvolva num ambiente laboral internacional. No caso de não o cursar, obterá
uma titulação dupla.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Saídas profissionais
O Mestrado em Coaching, Gestão Emocional e Mindfulness irá prepará-lo para ser um orientador
especializado nessas áreas, bem como um especialista na gestão e liderança de equipes como profissional
em diferentes áreas e setores laborais.

Apresentação

MESTRADO EM INOVAÇÃO E
EMPREENDIMENTO
Duração: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

O Mestrado em Inovação e Empreendimento visa aprofundar os fundamentos para iniciar um negócio,
enfatizando o lançamento de um produto, o trabalho em equipe e a gestão no desenvolvimento de
um projeto. O Mestrado também tem como objetivo impulsionar o talento dentro das organizações
para desenvolver a inovação em seus departamentos e otimizar os recursos. Este Mestrado permitirá
desenvolver importantes habilidades pessoais como entrepreneur em áreas como criatividade e liderança,
e gerenciamento de projetos.
A inovação e o empreendimento têm um valor importante na economia mundial já que otimizam os
recursos e processos, além de renovar as indústrias e criar oportunidades, bem como o valor empresarial.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios à distância em Europa que
permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Projetar, implementar e gerir um produto ou ideia de negócio novos.

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

• Participar ativamente no processo de uma startup.
• Formular estratégias de inovação na melhoria ou mudança da gestão e direção da empresa.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

• Implementar estratégias previamente definidas, tomando as decisões mais consistentes com os objetivos
empresariais.

COACHING

• Desenvolver habilidades diretivas e técnicas.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

• Formar um esquema de criação e aplicação da inovação dentro de uma organização através de um plano
de negócios.

MARKETING

Titulação tripla

ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS
CONTABILIDADE INTERNACIONAL
FINANÇAS PARA EMPREENDEDORES
COMÉRCIO

• Detectar e gerir o potencial de crescimento e inovação de um negócio existente.

Ao finalizar os estudos dos nossos Mestrados, o aluno receberá uma tripla titulação expedida pela ENEB,
avalizada e certificada pela Universidad Isabel:
-Mestrado em Inovação e Empreendimento
-Diploma de Especialização em Coaching e PNL
-Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos vêm acompanhados de um curso de inglês nível Business, que
permitirá que o aluno se desenvolva num ambiente laboral internacional. No caso de não o cursar, obterá
uma titulação dupla.

POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA

Saídas profissionais

TÉCNICAS DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO

O Mestrado em Inovação e Empreendimento capacita o aluno como empresário, para iniciar ou gerenciar
qualquer negócio, participar de projetos como potenciador de empresas, Gestor de equipes de inovação,
motor econômico interdepartamental, gerente de inovação, Gestão de I + D, Product Manager, Diretor
Criativo, Diretor Geral, Diretor de Projetos ou Diretor de Operações.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

TITULAÇÃO TRIPLA
Quando um estudante aprova qualquer um dos nossos mestrados, recebe três titulações emitidas pela
Escola Europeia de Negócios de Barcelona e outras três titulações expedidas pela Universidade Isabel I.
A titulação de Business English Program somente se obtém através da aprovação do curso opcional de
inglês que ENEB oferece com todos seus mestrados.

TITULAÇÃO TRIPLA
Titulação certificada por:

Apresentação

MBA & MESTRADO EM DIREÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE INTERNACIONAL

Com a dupla titulação de MBA + Mestrado em Direção de Recursos Humanos, obterá uma visão integral
a respeito de todos os setores de uma empresa, como Finanças, Operações, Marketing, Vendas e
Comércio, levando-os ao conhecimento completo sobre a área de Recursos Humanos, sendo capaz de
dirigi-la e administrá-la. Os alunos que completem esta dupla titulação terão a oportunidade de alcançar
um alto cargo em diferentes setores de uma empresa ou organização, ressaltando que a combinação
destes dois diplomas faz com que o Curriculum Vitae obtenha um maior destaque em relação aos demais
candidatos.
Escolha se formar com ENEB, uma das escolas de negócios à distância mais relevantes da Europa que
te permite uma formação de alto nível, onde quer que você esteja e com o apoio diário de toda nossa
equipe de professores e tutores.

Objetivos
• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as consequências das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver habilidades organizacionais que ajudem a colocar em prática
de maneira eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.

COACHING

• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
MARKETING
COMÉRCIO
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

• Administrar com eficiência as TIC e efetivá-las no desenvolvimento de nossas habilidades.
• Explicar as chaves para conduzir os recursos humanos nas empresas.
• Projetar as estratégias corporativas necessárias, a fim de conseguir um sentimento de pertencer a uma
comunidade que seja parte do capital humano.
• Dominar as diferentes políticas de administração e sua coerência com os objetivos estratégicos da
empresa.
• Ser conscientes das mudanças na cultura da sociedade e conseguir adaptá-los a novas situações e
exigências da empresa.

Quatro Titulações
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Direção de Recursos Humanos
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS

Saídas profissionais

FORMAÇÃO E E-LEARNING

Capacita para ocupar qualquer posto de direção em uma empresa, nos setores de Marketing, Finanças,
Recursos Humanos, Operações ou Direção Geral, assim como Diretor de Recursos Humanos, Técnico em
Seleção, Formação e Desenvolvimento ou Administração de Pessoal.

Apresentação

MBA & MESTRADO EM MARKETING
DIGITAL E ECOMMERCE
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Com a dupla titulação de MBA + Mestrado em Marketing Digital e eCommerce, obterá uma visão
estratégica e global de um administrador, assim como o completo conhecimento a respeito de todos os
setores especialmente Marketing, Vendas e Comércio integrando-os ao ambiente digital que nos cerca
e aumentando os resultados econômicos, criando uma convergência online e off-line dos produtos e
serviços.
Os profissionais que apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo deste Mestrado, terão infinitas
possibilidades de aumentar suas aspirações profissionais, devido a visão integradora de todos os
meios necessários para alcançar o sucesso. Escolha se formar com ENEB, uma das escolas de negócios
à distância mais relevantes da Europa que te permite uma formação de alto nível, onde quer que você
esteja e com o apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Objetivos

CONTABILIDADE INTERNACIONAL

• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Desenvolver as estratégias necessárias para alcançar o êxito nos canais de vendas online.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.
• Dominar as tecnologias e marco legal para a criação de lojas virtuais.
• Conhecer técnicas mais eficazes no âmbito online como o Social Media, SEO, SEM, Analítica e Usabilidade
Web e CRM.
• Dominar a administração estratégica de marketing aplicada a rede.
• Aplicar os fatores chave para o projeto e gestão de uma web de sucesso.
• Gestionar as estratégias adequadas para a publicidade online em função dos objetivos marcados.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Criação de conteúdos em meios sociais e digitais e administração da comunicação.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL

• Conhecer e aplicar os casos reais de sucesso de empresas de referência online e analisar como chegaram
a este ponto.

DIREITO COMERCIAL

Quatro Titulações

IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:

MARKETING

- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Marketing Digital e eCommerce
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

COMÉRCIO
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
PUBLICIDADE

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

COMMUNITY MANAGER

Saídas profissionais

ECOMMERCE

A dupla titulação de MBA + Marketing Digital e Comércio Eletrônico, capacita para ocupar qualquer posto
no âmbito de Administração Empresarial de Marketing, Diretores de Marketing, Diretores de Comunicação,
Responsáveis do Canal Web, Webmasters, Diretores de Lojas online, assim como a criação de negócios
próprios online.

POSICIONAMENTO WEB SEM SEO E SOCIAL MEDIA

Apresentação

MBA & MESTRADO EM DIREÇÃO
COMERCIAL E MARKETING
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

Com a dupla titulação de MBA + Mestrado em Direção Comercial e Marketing obterá uma visão
estratégica e global de um administrador assim como o completo conhecimento a respeito de todos
os setores de uma empresa, focando-se em transformar os profissionais do setor em líderes dos setores
comerciais e de marketing, incrementando suas vendas e atraindo a potenciais compradores. Está
demonstrado que quando um aluno obtém um MBA aumentam as chances de inserção e liderança em
todo tipo de empresas e se torna mais provável uma melhora profissional.
Escolha se formar na ENEB, uma das escolas de negócios à distância mais relevantes da Europa que te
permite uma formação de alto nível, onde quer que você esteja e com o apoio diário de toda nossa
equipe de professores e tutores.

Objetivos
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.

CONTABILIDADE INTERNACIONAL

• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as consequências das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver habilidades organizacionais que ajudem a colocar em prática
de maneira eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.

COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

• Administrar com eficiência as TIC e efetivá-las no desenvolvimento de nossas habilidades.
• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.
• Investigar mercados e realizar sua posterior análise.
• Criação, administração, direção de comunicação dentro das campanhas de marketing.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

• Direção de iniciativas comerciais e supervisão das mesmas.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Análise dos diferentes mercados nacionais e internacionais e adaptação das campanhas de marketing a
cada território.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL

Quatro Titulações

COMÉRCIO

Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:

eCOMMERCE

- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Direção Comercial e Marketing
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
PUBLICIDADE

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

MARKETING

Saídas profissionais

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A dupla titulação MBA + Mestrado em Direção Comercial e Marketing, capacita para ocupar qualquer
posto de Direção Comercial e Marketing em uma empresa, nos setores de Marketing, como Diretor de
Marketing, Responsável de Estudos de Marketing, Técnico de Investigação de Mercado, Responsável Trade
Marketing, e outras

MBA & MESTRADO EM COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL E CORPORATIVA
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE INTERNACIONAL
DIREÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

Apresentação
O MBA + Mestrado em Comunicação Empresarial e Corporativa está enfocado a todos os profissionais que
busquem desenvolver suas capacidades e conhecimentos de maneira mais eficaz nas áreas de Relaciones
Públicas e Comunicação da Empresa.
Desenvolverá os conceitos fundamentais e as principais ferramentas de trabalho para utilizar nas novas
plataformas digitais como: blogs, redes sociais e microblogging, entre outros, será capaz de assumir o
cargo de Diretor de Comunicação (DirCom) para garantir a comunicação em um fluxo bidirecional e
transparente, procurando assegurar a imagem, credibilidade e reputação da empresa em que trabalhe.
Escolha se formar com ENEB, uma das escolas de negócios à distância mais relevantes da Europa que te
permite uma formação de alto nível, onde quer que você esteja e com o apoio diário de toda nossa equipe
de professores e tutores.

Objetivos
• Construir e administrar uma imagem e uma reputação corporativa em sinergia com os objetivos gerais
da organização.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Desenvolver habilidades gerenciais e técnicas de administração de situações de crises através das
Relações Públicas, para poder gerar credibilidade e confiança nos diferentes públicos, tanto internos como
externos.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL

• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.

DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
COMÉRCIO
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
PUBLICIDADE
MARKETING
RELAÇÕES PÚBLICAS
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)
COACHING

• Obter uma visão global e assim promover o pensamento crítico.
• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.
• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as consequências das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver habilidades organizacionais que ajudem a colocar em prática de
maneira eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.
• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.
• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

Quatro Titulações
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Comunicação Empresarial e Corporativa
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

COMMUNITY MANAGER

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

ECOMMERCE

Saídas profissionais

POSICIONAMENTO WEB SEM, SEO E SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

O MBA + Mestrado em Comunicação Empresarial e Corporativa, preparará para liderar equipes desde as
posições de Gerente de Comunicação de Grandes Empresas e Pymes, assim como desenvolver-se como
Profissional de Comunicação em Agências de Publicidade, Consultores de Comunicação, Agências de
Comunicação e Departamentos de Marketing ou Relações Públicas de Grandes Empresas.

MBA & MESTRADO EM DIREÇÃO
HOTELEIRA E TURISMO
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA
CONTABILIDADE INTERNACIONAL
DIREÇÃO FINANCEIRA
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL
COMÉRCIO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE PESSOAL E HABILIDADES DIRETIVAS
GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
GESTÃO DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
MARKETING
RELAÇÕES PÚBLICAS
POSICIONAMENTO WEB, SEM SEO E SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Apresentação
Com a dupla titulação de MBA + Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo, tem como objetivo fornecer
uma visão estratégica e global de um gerente, assim como o completo conhecimento sobre uma
atividade que está em constante inovação e crescimento, que requer profissionais criativos e capazes de
adaptar-se aos novos tempos e assim satisfazer a clientes cada vez mais exigentes.
Escolha se formar com ENEB, uma das escolas de negócios à distância mais relevantes da Europa que
te permite uma formação de alto nível, onde quer que você esteja e com o apoio diário de toda nossa
equipe de professores e tutores.

Objetivos
O plano de estudos do MBA + Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo, pretende capacitar o aluno aos
seguintes conhecimentos e habilidades:
• Dominar todas as áreas de alto quadro técnico que tanto um responsável quanto um gerente necessitam
conhecer em profundidade.
• Conhecer e ser capaz de administrar todas as áreas do hotel: operações, exploração, ferramentas de
apoio a direção em áreas como recursos humanos, análise de gestão hoteleira, entre outros.
• Conhecer as principais ferramentas de medição dos controles de qualidade.
• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.
• Obter uma visão global e assim promover o pensamento crítico.
• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.
• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as consequências das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver habilidades organizacionais que ajudem a colocar em prática de
maneira eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.
• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.
• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

Quatro Titulações
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

Saídas profissionais
O MBA + Mestrado em Direção Hoteleira e Turismo, capacita para ocupar qualquer posto de direção em
uma empresa ou organização hoteleira, assim como em qualquer estabelecimento de alimentação ou
negócio destinado ao turismo.

Apresentação

MBA & MESTRADO EM COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

O MBA + Mestrado em Comércio Internacional, capacita como especialista em projetos de
planos estratégicos internacionais, e para atender a todos os desafios que surjam no processo de
internacionalização de uma empresa, potencializando suas capacidades e aumentando as possibilidades
de inserção laboral no campo do comércio internacional, convertendo-o em um profissional que domine
os ambientes financeiros, estratégicos e de administração em que se realizam os negócios internacionais.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios na Europa, que possibilita uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e
tutores.

Objetivos

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Analisar criticamente e avaliar assuntos complexos em um ambiente empresarial globalizado, dinâmico
e em constante mudança.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

• Descrever os indicadores econômico-financeiros pertinentes e os modelos de negócio aplicáveis em
matéria de tomada de decisões.

COACHING

• Observar as complexidades interculturais da gestão internacional e administrar de forma ética os acordos
institucionais.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

• Aplicar os conhecimentos necessários para obter sucesso como empresário global e o know-how para
desenvolver novos negócios em contextos internacionais.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

• Planejar as estratégias de crescimento dos negócios internacionais.

DIREÇÃO FINANCEIRA
DIREITO COMERCIAL

• Descrever as ferramentas de análises econômicas e identificar os desafios e oportunidades da globalização.
• Utilizar o conhecimento das novas tecnologias e sistemas de informação aplicáveis ao comércio
internacional e a administração das operações internacionais.
• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.

COMÉRCIO

• Administrar com eficiência as TIC e efetivá-las no desenvolvimento de nossas habilidades.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Quatro Titulações

A INTERNACIONALIZAÇÃO MULTILATERAL
ECOMMERCE
MARKETING
CONTABILIDADE E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Comércio Internacional
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

Saídas profissionais
O MBA + Mestrado em Comércio Internacional, capacitará para administrar desde a posição de gerência,
projetos de comércio internacional em todas as suas fases, projeto, execução e controle, assim como
procurar melhores caminhos para financiamentos e oportunidades.

Apresentação

MBA & MESTRADO EM PROJECT
MANAGEMENT
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

A dupla titulação MBA + Mestrado em Project Management, te como objetivo prover de ferramentas
necessárias para a administração de projetos. Atualmente, as empresas e organizações atuais é de vital
importância saber qual o estado dos projetos em que estão inseridos, o alcance dos com pretensão de
início e dos que foram concluídos.
Com o MBA terá uma visão estratégica e global de um gerente, assim como o completo conhecimento
sobre os diversos setores de uma empresa, Como Recursos Humanos, Finanças, Operações, Marketing,
Vendas e Comércio. Escolha se formar com ENEB, uma das escolas de negócios à distância mais
relevantes da Europa que te permite uma formação de alto nível, onde quer que você esteja e com o
apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Objetivos
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

O plano de estudos de Mestrado em Project Management pretende capacitar o aluno dos seguintes
conhecimentos e habilidades:

CONTABLILIDADE INTERNACIONAL

• Formar Diretores Especialistas de Projeto, que saibam como alcançar os objetivos propostos, aumentar a
rentabilidade e potencializar a qualidade global do projeto.

COACHING

• Conhecer os padrões da certificação PMP.

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

• Alinhar as necessidades atuais das empresas na direção de projetos com o ensinamento das melhores
práticas do mercado.

MARKETING

• Conhecer, selecionar e utilizar adequadamente as ferramentas necessárias para a gestão orçamentária
de um projeto.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Capacitar a tomada de decisões como gestor de projetos complexos, considerando os aspectos técnicos,
econômicos, de qualidade, ambientais e de exposição ao risco englobado.

PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS
FINANCIAMENTO DE PROJETOS
INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS
QUALIDADE NOS PROJETOS
SUPPLY CHAIN MANAGEMEN
DIREITO COMERCIAL

• Desenvolver habilidades gerenciais e técnicas de gestão de recursos humanos e materiais.

• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.

Quatro Titulações
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Project Management
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

COMÉRCIO

Saídas profissionais

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

O MBA + Mestrado em Project Management, capacitará para liderar qualquer equipe de trabalho como
Diretor de Projetos, Diretor de Operações, Diretor de Agência de Administração de Projetos, Diretor de
Operações, Diretor de Programas, Diretor de Qualidade, Gerente e Gestor de Risco, entre outros.

MBA & MESTRADO EM SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE INTERNACIOAL
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Apresentação
O MBA + Mestrado em Supply Chain Management está voltado a todos os profissionais que buscam
desenvolver suas capacidades e conhecimentos de maneira mais eficaz nas áreas de operações e processos
logísticos. Ao longo do programa, aprenderá a definir uma estratégia logística levando em consideração o
ambiente, e assim poderá administrar todas as áreas de maneira inovadora e sustentável.
Com o MBA terá uma visão estratégica e global de um gerente, assim como o completo conhecimento
sobre os diversos setores de uma empresa, Como Recursos Humanos, Finanças, Operações, Marketing,
Vendas e Comércio. Escolha formar-se na ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios na Europa,
que possibilita uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Objetivos
• Definir uma estratégia logística, levando em consideraça6o o contexto econômico e empresarial.
• Realizar a gestão da área de abastecimento.
• Planejar e aplicar ações nas áreas funcionais e operativas de Supply Chain.

DIREÇÃO FINANCEIRA

• Aplicar os últimos desenvolvimentos em tecnologias de informação a administração da rede de
suprimentos para gerar um maior valor agregado.

COMÉRCIO

• Dominar as chaves dos novos modelos de negócio, baseados no comércio eletrônico.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

• Estabelecer, administrar e controlar os elementos financeiros chave da empresa.
• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIOAL

• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.

DIREITO COMERCIAL

• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

COACHING

Quatro Titulações

PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)

Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
ECOMMERCE
IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIOAL

• Administrar com eficiência as TIC e efetivá-las no desenvolvimento de nossas habilidades.

- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Supply Chain Management
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate

GESTÃO E PROCESSOS DE QUALIDADE

Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

GESTÃO DE ARMAZÉNS

Saídas profissionais

MODELOS DE SIMULAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS
MARKETING
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

O Mestrado em Supply Chain Management, prepara para realizar diferentes funções na Área de Operações
de uma empresa, adquirindo competências e técnicas de Management, desde funções de responsabilidade
como: gerente responsável de operações, responsável de distribuição, gerente de compras, demand
planner, entre outros.

Apresentação

MBA & MESTRADO EM GESTÃO
E DIREÇÃO DE EQUIPES
Duração: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Preço: 8.400 €

Preço com Bolsa de estudos: 2.940 €

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
DIREÇÃO FINANCEIRA
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL

A dupla titulação MBA + Mestrado em Gestão e Administração de Equipes, está voltado a todos os
profissionais que aspirem a direção e liderança de grupo de pessoas e a obter o máximo rendimento de
suas atividades laborais. Com o MBA terá uma visão estratégica e global de um gerente, assim como o
completo conhecimento sobre os diversos setores de uma empresa, Como Recursos Humanos, Finanças,
Operações, Marketing, Vendas e Comércio.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios na Europa, que possibilita uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Objetivos
O plano de estudos de MBA + Mestrado em Gestão e Administração de Equipes, pretende oferecer aos
alunos os seguintes conhecimentos e habilidades:
• Liderar grupos de pessoas em uma organização e obter o máximo rendimento de suas atividades laborais.
• Adquirir os conhecimentos necessários para trabalhar e ampliar o desenvolvimento profissional e pessoal,
a administração, gestionar a liderança ou utilizar técnicas adequadas de negociação.
• Gerenciar uma equipe de trabalho e obter o máximo de cada um de seus integrantes.

MARKETING
ECOMMERCE
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
DIREITO COMERCIAL
IMPOSTO DE SOCIEDADES
COMÉRCIO
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

• Aprender as técnicas mais avançadas de Coaching e PNL, para aplicá-las no ambiente de trabalho.
• Conhecer todos os setores do negócio e desenvolver-se neles.
• Conhecer os modelos que favorecem a excelência na gestão e as consequências das novas formas
organizacionais, assim como desenvolver habilidades organizacionais que ajudem a colocar em prática
de maneira eficiente novas políticas dentro do contexto da organização.
• Desenvolver habilidades de liderança no trabalho em equipe.
• Conhecer as ferramentas estratégicas de comunicação, controle, qualidade e mudança organizacional.

Quatro Titulações
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia de
Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I:
- MBA – Mestrado em Administração e Direção de Empresas
- Mestrado em Gestão e Administração de Equipes
- Diploma de Especialização em Coaching e PNL
- Business English Program Certificate
Todos nossos programas formativos estão acompanhados de um curso opcional de inglês nível Business,
o qual permitirá desenvolver-se em um entorno de trabalho internacional. Caso não o curse obterá uma
tripla titulação.

Saídas profissionais
O MBA + Mestrado em Gestão e Administração de Equipes, capacitará para liderar qualquer equipe de
trabalha como: Gerente de Projetos, Gerente de Operações, Gerente de Campanhas ou gerenciar qualquer
setor ou estabelecimento. Além disto, permite que ocupe postos de gerência em uma empresa nos setores
de Marketing, finanças, Recursos Humanos, Operações e Gerência Geral.

QUATRO TITULAÇÕES
Ao finalizar seus estudos, o luno obterá quatro titulações expedidas pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona, avalizadas e certificadas pela Universidad Isabel I. A titulação de Business English Program
somente se obtém através da aprovação do curso Opcional de inglês que ENEB oferece com todos seus
mestrados.

QUATRO TITULAÇÕES
Titulação certificada por:

PÓS-GRADUAÇÃO EM COACHING, PNL E
LIDERANÇA DE EQUIPES
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

PÓS-GRADUAÇÃOS

COACHING
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

Apresentação
A Pós-graduação em Coaching, PNL e Liderança de Equipes permite aplicar todas as técnicas e
ferramentas necessárias para desenvolver o coaching e as técnicas PNL mais que lhe capacitarão para
liderar equipes profissionais. Ao longo da realização deste curso, aprenderá as noções e habilidades de
comunicação necessárias para saber reagir adequadamente frente a todas as situações que possam
surgir no mundo executivo e empresarial.
Além disto, entenderá a Programação Neurolinguística; sua forma de ver e compreender a realidade,
e ter o máximo proveito a nível empresarial e profissional. Escolha formar-se em ENEB, uma das mais
relevantes escolas de negócios na Europa, que possibilita uma formação de alto nível, em qualquer lugar
e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Coaching, PNL e Liderança de Equipes.
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Entender as bases e fundamentos sobre os quais se sustenta o Coaching
• Conhecer os diferentes tipos de Coaching e sua aplicação nas organizações
• Aprofundar o processo de Coaching e sua metodologia
• Melhorar o processo de comunicação através de habilidades e técnicas que levem você a conseguir suas
metas de forma efetiva
• Aprender técnicas e ferramentas especificas para otimizar os resultados de acordo com os objetivos
marcados
• Aumentar autoconfiança e segurança pessoal para melhorar as relações em diferentes âmbitos do seu
cotidiano a nível pessoal, profissional e acadêmico

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREÇÃO,
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E COACHING
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

• Aplicar Coaching para melhorar o trabalho em equipe
• Aperfeiçoar o nível de liderança na gestão de equipes, na orientação, motivação e resolução de conflitos
• Entender os processos subjacentes de como as pessoas percebem, processam, interpretam e emitem
uma resposta emocional e de conduta de acordo com sua realidade para poder conhecer a diversidade de
mapas mentais de cada indivíduo
• Adquirir uma perspectiva estratégica e analítica para poder compreender e analisar a sua própria maneira
de pensar e de se relacionar, em definitiva, se trata de interiorizar uma maneira de ser que ajudará você a
melhorar as relações em todos os âmbitos da sua vida

COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA)
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

• Melhorar o processo de comunicação através de habilidades e técnicas que permitam você conseguir
atingir suas metas com eficácia

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

• Aprender técnicas especificas que o ajudarão a desenvolver-se e a se adaptar a contextos que requerem
técnicas de vendas e negociação, técnicas para entrevistas e exposições e técnicas de comunicação para
educadores, psicólogos, advogados, médicos etc

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

• Melhorar o processo de autoconhecimento: explorando seu mundo interior, entendendo melhor suas
capacidades e limitações para desenvolver suas áreas menos potenciadas

Apresentação

• Aprender a fazer um projeto com abordagem ecológica logrando um equilíbrio nos diferentes âmbitos
da sua vida privada e na interação com a sociedade

A Pós-graduação em Direção, Inteligência Emocional e Coaching prepara o aluno para desenvolver
competências pessoais e sociais que tem como objetivo aumentar o bem-estar e equilíbrio psicológico
das pessoas. Está demonstrado cientificamente que influencia positivamente no rendimento das
diferentes atividades humanas e pode ser focalizada no âmbito laboral.

• Aperfeiçoar seu nível de liderança na gestão, orientação e resolução de conflitos no seio de uma equipe

Saídas profissionais
Com a Pós-graduação em Coaching, PNL e Liderança de Equipes o aluno adquire uma visão global de
especial importância para realizar a liderança de equipes de trabalho. Portanto, você pode acessar as
posições de direção em qualquer departamento de uma empresa ou organização e desenvolver suas
tarefas de forma eficiente.

Esta pós-graduação capacitará a todos os profissionais de diferentes áreas munindo de ferramentas e
competências necessárias para uma compreensão efetiva a nível pessoal e facilitar as relações laborais
e sociais. Escolha formar-se na ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios na Europa, que
possibilita uma formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de
professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Direção, Inteligência Emocional e Coaching.
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Oferecer uma visão geral dos conteúdos que conformam a inteligência emocional.
• Conhecer os benefícios individuais e grupais que pode proporcionar o uso da inteligência emocional.
• Descobrir em que consiste a educação emocional e de que maneira podemos desenvolver competências
emocionais.
• Estudar estas competências emocionais e de que maneira se podem aplicar no nosso dia a dia a nível
pessoal e laboral.
• Fazer com que a empresa seja consciente da relação existente entre a obtenção de bons resultados com
a utilização de inteligência emocional ne gestão de equipes de trabalho.
• Aprender de que maneira podemos influenciar na emocionalidade coletiva a fim de obter os objetivos
planejados e o bem-estar de toda a equipe.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PUBLICIDADE,
MARKETING E SOCIAL MEDIA
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

• Conhecer a importância que possui a liderança emocional na obtenção de uma boa efetividade e bons
resultados.

MARKETING

Saídas profissionais

PUBLICIDADE

A Pós-graduação em Direção, Inteligência Emocional e Coaching lhe capacita para desenvolver sua carreira
profissional em consultorias, departamentos de recursos humanos ou desenvolvimento de talentos. Na
[área empresarial destacam os postos de chefes de departamentos e responsáveis de recursos humanos.
Do mesmo modo, esta pós-graduação está orientada a melhoria profissional no campo do esporte, da
saúde, serviços sociais. Educação, orientação e voluntariado.

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA

Apresentação
A Pós-graduação em Publicidade, Marketing e Social Media lhe prepara para enfrentar as novas demandas
profissionais. A convergência entre as novas formas de marketing e redes sociais faz com que as empresas
busquem perfis que concordem com a atualidade e que estejam preparados para desenvolver ações online
e offline. As redes sociais desempenham um papel vital em marketing e comunicação das organizações
e ajudam a enfrentar-se aos novos retos comerciais presentes no mercado atual aplicando técnicas
necessárias para a consecução dos resultados planejados.
Esta pós-graduação ajudará a encontrar métodos mais eficientes e adequados para aproveitar as
oportunidades em comunicação, publicidade, visibilidade além da ampliação a novos mercados. Escolha
formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma formação
de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Publicidade, Marketing e Social Media.
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Conseguir agregar valor as marcas na gestão de comunidades virtuais através da elaboração de planos
de Social Media.
• Desenvolver planos de reputação online e administrar comunidades online.
• Utilizar ferramentas adequadas para atrair seguidores e criar interações relevantes entre a marca e os
consumidores.
• Assumir funções em marketing estratégico e reconhecer a importância na fidelização e atendimento ao
cliente.
• Adentrar-se na investigação de mercados, permitindo tomar decisões sobre o design do produto em
função das necessidades do mercado.
• Conseguir satisfazer com êxito ao consumidor e conhecer suas necessidades, aspirações e objetivos.
• Conseguir um aumento substancial das vendas e desenvolvimento de negócio.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PUBLICIDADE E
RELAÇÕES PÚBLICAS
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

PUBLICIDADE

• Dominar os diferentes aspetos da formulação de estratégias de marketing, abarcando o processo
completo de análise e definição de estratégias.

RELAÇÕES PÚBLICAS

• Entender as diferentes fases dos processos de vendas, incidindo nos seus aspectos chave para logra os
objetivos definidos.

MARKETING

• Entender e conhecer a origem da publicidade e sua evolução até a atualidade.

COMMUNITY MANAGER

• Oferecer uma visão integral dos fundamentos da publicidade, conceitos, definições, elementos chave etc.
• Adentrar-se na investigação de mercados e tomar decisões em funções dele.
• Conhecer o consumidor e o público objetivo.
• Entender o processo comunicativo e os elementos fundamentais na ação publicitária.
• Interpretar um briefing e planejar uma campanha de publicidade.
• Desenvolver uma estratégia de meios e entender as vantagens e inconvenientes de cada plataforma.
• Conhecer a psicologia dos consumidores e os caminhos criativos para seduzi-los.
• Entender o papel da nova publicidade, as alternativas e os meios convencionais e desenvolver campanhas
de internet.
• Entender e conhecer a figura do community manager, suas funções e responsabilidades.
• Oferecer uma visão integral das redes sociais como ferramentas imprescindíveis.
• Dominar o marketing nas redes sociais sendo capaz de usá-lo estrategicamente.
• Aprender a gerir crises e erros.

Saídas profissionais
A Pós-graduação em publicidade, Marketing e Social Media permite que o aluno adquira uma visão
global relevante para Diretores de Projetos, Diretores de Marketing, Diretores de Comunicação, Web
Channel Managers, Webmaster, Gestores de Campanhas de Marketing, Executivos de contas, Analistas
e Consultores, Programadores, Arquitetos de informação, Web Designers, Copywriters, Diretores de lojas
online, Diretores de Produtos e para a criação de negócios digitais.

POSICIONAMENTO WEB, SEM, SEO E SOCIAL MEDIA

Apresentação
A Pós-graduação em Publicidade e Relações Públicas prepara o aluno para estabelecer vínculos
comunicacionais entre empresas, organizações e instituições com o seu público tratando de gerar uma
imagem positiva da empresa. Sua finalidade depende do setor e do tipo de projeto no qual se trabalha
ainda que, geralmente, sejam fins humanos e sociais. Esta finalidade deriva da necessidade de lograr um
ambiente de compreensão, mútuo entendimento, confiança e respeito entre as pessoas. O desafio desta
profissão é múltiplo devido a multiplicidade das suas facetas.
A convergência entre as novas formas de marketing e redes sociais faz com que as empresas busquem
perfis que concordem com a atualidade e que estejam preparados para desenvolver ações online e offline.
Esta pós-graduação ajudará a encontrar métodos mais eficientes e adequados para aproveitar as
oportunidades em comunicação, publicidade, visibilidade além da ampliação a novos mercados. Escolha
formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma formação
de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Publicidade e Relações Públicas.
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Dominar os diferentes aspetos da formulação de estratégias de marketing, abarcando o processo
completo de análise e definição de estratégias.
• Conhecer o consumidor e o público objetivo.
• Entender o processo comunicativo e os elementos fundamentais na ação publicitária.
• Interpretar um briefing e planejar uma campanha de publicidade.
• Desenvolver uma estratégia de meios e entender as vantagens e inconvenientes de cada plataforma.
• Conhecer a psicologia dos consumidores e os caminhos criativos para seduzi-los.
• Entender o papel da nova publicidade, as alternativas e os meios convencionais e desenvolver campanhas
de internet.

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREÇÃO
FINANCEIRA E CONTABILIDADE
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

• Dar a conhecer as RP como profissão analisando o trabalho do profissional de Relações Públicas e
introduzia a evolução histórica ademais das especializações que existem dentro desta ciência e profissão.
• Adentar-se dentro do Processo Estratégico de relações Públicas e dar uma visão dos objetivos e principais
táticas para executar diferentes funções de Relações Públicas.

CONTABILIDADE INTERNACIONAL

• Dominar as duas diferentes Relações Públicas mais importantes: As RP internas (com trabalhadores da
empresa e diretivos) e as RP externas (público e meios de comunicação).

DIREITO COMERCIAL

• Conseguir agregar valor as marcas na gestão de comunidades virtuais através da elaboração de planos
de Social Media.

IMPOSTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

• Desenvolver planos de reputação online e administrar comunidades online.
• Utilizar ferramentas adequadas para atrair seguidores e criar interações relevantes entre a marca e os
consumidores.
• Utilizar ferramentas adequadas para atrair seguidores e criar interações relevantes entre marca e
consumidores.
• Assumir funções em marketing estratégico e reconhecer a importância na fidelização e atendimento ao
cliente.
• Conseguir satisfazer com êxito ao consumidor e conhecer suas necessidades, aspirações e objetivos.
• Conseguir um aumento substancial das vendas e desenvolvimento de negócio.

Saídas profissionais
A pós-graduação em Publicidade e Relações Públicas destina-se a todas as pessoas que aspiram a alcançar
postos como Diretores de Projetos, Diretores de Marketing, Diretores dos departamentos correspondentes
relacionados às Relações Públicas, Organizadores de eventos, Diretores de Comunicação, Diretores de
Campanhas de Marketing, Executivos de Contas, Analistas e Consultores, Programadores, Arquitetos
da informação, designers, Web Designers, Copywriters, Diretores de Produto, bem empreendedores
relacionados com a comunicação.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
DIREÇÃO FINANCEIRA

Apresentação
A Pós-graduação em Direção Financeira e Contabilidade prepara o aluno para dirigir e gerir o departamento
financeiro de qualquer empresa ou organização.
Ao longo do curso o aluno adquire conhecimentos necessários para definir a estratégia financeira da
empresa a curto, meio e longo prazo. Esta pós-graduação oferece também a oportunidade de lhe converter
em um especialista em finanças empresariais através do nosso método de formação continua, rigorosa e
prática.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Direção Financeira e Contabilidade
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Conhecer elementos necessário para otimizar a toma de decisões de investimento e financiamento.
Integrar a função financeira da empresa em seu ambiente e sua estratégia, relacionando as finanças com
as decisões operativas.
• Dar ao aluno uma visão completa dos fatores-chave da atividade comercial.
• Conhecer detalhadamente a letra de câmbio, cheques e notas promissórias e seus respetivos requisitos.
• Conhecer as diferentes fontes de direito mercantil.
• Aprofundar diferentes formas jurídicas que o empresário pode adotar no mercado.
• Oferecer uma visão clara do papel da junta comercial e seus princípios.
• Conhecer os diferentes tipos de contratos mercantis e suas características.

PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS
HUMANOS
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

• Aprofundar o conhecimento sobre os distintos tipos de sociedades mercantis.
• Conhecer o direito falimentar, seus integrantes, tipos e efeitos.
• Descobrir técnicas e habilidades diretivas para liderar equipes de trabalho de qualquer departamento
financeiro ou contábil.
• Aprofundar as funções e técnicas cruciais de finanças da empresa espanhola atual.

ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)

• Treinar os assistentes para que gerem seus próprios critérios para fazer frente a problemas, analisar suas
causas e decidir como resolve-los.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Saídas profissionais

FORMAÇÃO E E-LEARNING

A Pós-graduação em Gestão Financeira e Contabilidade capacita o aluno para desenvolver a sua carreira
profissional em qualquer departamento financeiro e contábil de uma empresa, ajuda a gerir o seu negócio
com a finalidade obter melhores resultados da forma mais eficiente possível.

SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL

Apresentação
A Pós-graduação em Recursos Humanos prepara o aluno para exercer qualquer posto dentro do
departamento de recursos humanos de uma empresa e aprender a descobrir o valor que pode agregar
uma correta captação e seleção de pessoal, que se traduzirá no melhor ativo existente no âmbito dos
negócios.
Ao longo do curso o aluno será capaz de entender o capital humano e adotará a virtude de adiantar-se aos
acontecimentos ou necessidades que irão surgindo ao longo do tempo para traduzi-lo em bem-estar dos
empregados, precatando qualquer imprevisto laboral.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Recursos Humanos
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Explicar as chaves para dirigir os recursos humanos nas empresas.
• Aplicar técnicas avançadas de seleção e avaliação de pessoal.
• Projetar estratégias corporativas necessárias para obter um sentimento de pertença da comunidade que
representa o capital humano da empresa.
• Analisar a importância da formação contínua na empresa.
• Dominar diferentes políticas de gestão e sua coerência com os objetivos estratégicos da empresa.
• Estudar os casos de êxito de várias organizações e aplicá-los em outros projetos.
• Ser conscientes das mudanças na cultura da sociedade e conseguir adota-los as novas situações e
exigências da empresa.

PÓS-GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA E
SUPPLY CHAIN
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

• Entender o que é um plano de formação e porque é tão importante para as empresas, para potenciar seu
valor comercial e o valor do seu pessoal.
• Aprender técnicas especificas sobre os planos de desenvolvimento mais adequados para aplicar de
acordo com o tipo de companhia, de trabalhadores e a adequação as mudanças contínuas das novas
tecnologias que se podem adaptar as áreas de melhoria de um determinado setor.
• Aprender a fazer um projeto com abordagem pessoal para melhorar as diferentes áreas de uma companhia,
criando um plano de formação e desenvolvimento para um determinado caso.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMÉRCIO
GESTÃO DE PROCESSOS DE QUALIDADE

• Aperfeiçoar seus conhecimentos dentro do departamento de formação tirando o máximo proveito aos
recursos existentes e as capacidades do pessoal laboral ademais de conhecer a importância de um plano
estratégico de formação e desenvolvimento dentro da companhia.

GESTÃO DE ARMAZÉNS

• Conhecer todos os departamentos que formam os Recursos Humanos de uma empresa e saber quais as
funções que desempenham.

MODELOS DE SIMULAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

• Adquiri conhecimentos de cultura empresarial, as mudanças organizacionais, o clima laboral e o
gerenciamento mudanças.

Apresentação

• Aprender a gerenciar o tempo e a usar corretamente os elementos chave e pautas que identificam os
erros habituais.

A Pós-graduação em Logística & Supply Chain potencializa e desenvolve os conhecimentos e capacidades
do alunado nas áreas de operações e processos logísticos. Esta Pós-graduação proporciona ferramentas
necessárias para aumentar a competitividade da empresa.

• Aprender a delegar.
• Conhecer os diferentes tipos de reuniões, as chaves para adaptação a ela e como fazer com que sejam
produtivas.

Saídas profissionais
A Pós-graduação em Recursos Humanos permite desenvolver a sua carreira como Diretor de Recursos
Humanos, Técnico de Seleção, Formação e Desenvolvimento ou Técnico de Gestão de Pessoal.

Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Logística & Supply Chain
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Executar uma estratégia logística tendo em conta o contexto económico e empresarial.
• Colaborar com a gestão da área de suprimentos.
• Aplicar ações nas áreas funcionais e operativas de supply chain.
• Aplicar os últimos desenvolvimentos tecnológicos de informação a administração da rede de suprimentos
para gerar um maior valor agregado.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJECT
MANAGEMENT

• Dominar as chaves dos novos modelos de negócios, baseados no comércio eletrônico.
• Perceber a importância da área e a relação que possui com as demais funções empresariais.

Duração: 6 meses

• Justificar de forma quantitativa e qualitativa a necessidade de um novo projeto de suprimento.

Créditos: 12 ECTS

• Conhecer as melhores práticas em processos e gestão da rede de suprimentos.

Preço: 3.300 €

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

Saídas profissionais

GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS

A Pós-graduação em Logística e Supply Chain irá prepará-lo para desempenhar funções diferentes na Área
de Operações de uma empresa, adquirindo competências e técnicas com vista a desenvolver nas funções
futuras de responsabilidade média no âmbito de operações, logística, distribuição, compras, demand
planner, entre outros.

PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS
FINANCIAMENTO DE PROJETOS
QUALIDADE NOS PROJETOS
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Apresentação
A Pós-graduação em Project Management permite desenvolver diferentes competências que permitirão
definir, planejar, organizar, avaliar e monitorar um projeto em qualquer área empresarial e setorial na qual
o aluno desenvolve sua atividade.
As organizações com experiência na gestão de projetos, os objetivos de Project Management estão
diretamente interligados com os objetivos estratégicos o que permite delimitar o caminho que se deve
transcorrer para alcanças a missão da companhia. As vertiginosas mudanças nas estratégias empresariais
exigem que os coordenadores de projetos possuam conhecimentos amplos na gestão de projetos e que
suas competências pessoais e de rendimento estejam muito desenvolvidas.
Escolha formar-se em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma
formação de alto nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Project Management
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Desenvolver habilidades e técnicas de gestão de recursos humanos e materiais.
• Alinhar as necessidades atuais das empresas com a direção de projetos baseando-se nas melhores
práticas do mercado.
• Conhecer, selecionar e utilizar de forma correta as ferramentas necessárias para a gestão orçamental de
um projeto.
• Potencializar a toma de decisões como gestor de projetos complexos, considerando aspectos técnicos,
econômicos, de qualidade, ambientais e de exposição ao risco que conglomera.
• Preparar profissionais com alto valor agregado na gestão de projetos para oferecer uma exportação
eficiente as empresas e seus planos de desenvolvimento.
• Desenvolver habilidades e destrezas que permitam especialização e compreensão dos processos através
dos best pratices para a gestão de projetos.
• Outorgar ao aluno uma elevada capacidade analítica mediante uma metodologia sólida de modo que
possa reconhecer os projetos por sua prioridade, alcance e nível de execução.
• Promover o aprendizado que permita o estudante exercer as habilidades necessárias para um adequado
gerenciamento de projetos, através da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos mediante casos
de estudo.

Saídas profissionais
A Pós-graduação em Project Management prepara o aluno para liderar qualquer equipe de trabalho como
Gestos de projetos, Diretor de Operações, Assistente numa agencia de Gerenciamento de Projetos ou
responsável de portfolios.

PÓS-GRADUAÇÃO EM SELEÇÃO,
FORMAÇÃO E PREVENÇÃO
DE RISCOS LABORAIS
Duração: 6 meses

Preço: 3.300 €

Créditos: 12 ECTS

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS
ASSESSORAMENTO LABORAL EM RH INTERNACIONAL
SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL
FORMAÇÃO E E-LEARNING

Apresentação
A Pós-graduação em Seleção, Formação e Prevenção de Riscos Laborais proporciona ao aluno técnicas
e dinâmicas em seleção e formação de pessoal, assumindo novas competências dentro do âmbito de
recursos humanos e a desenvolver os conhecimentos legais sobre tramites administrativos e econômicos
além de dar a conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores e empresários em matéria de prevenção
de riscos laborais.
O aluno adquirirá também conhecimentos necessários para poder aplicar a regulamentação básica nos
respetivos postos de trabalho de uma empresa ou instituição. Escolha formar-se em ENEB, uma das mais
relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma formação de alto nível, em qualquer lugar e
com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Seleção, Formação e Prevenção de Riscos Laborais
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Promover a prevenção de riscos laborais na empresa.
• Conhecer a normativa, responsabilidades, direitos e obrigações em todas as escalas hierárquicas
profissionais em matéria de prevenção.
• Identificar, avaliar e controlar os riscos presentes nos postos de trabalho.
• Pôr em prática os conhecimentos teóricos sobre a segurança e saúde laboral na empresa.
• Compreender a importância do departamento de recursos humanos e conhecer suas funções ressaltando
os aspetos legais e jurídicos que afetam a contratação de pessoal.

PÓS-GRADUAÇÃO EM RESPONSABILIDA
DE SOCIAL CORPORATIVA

• Aprender distintas técnicas e dinâmicas na seleção de pessoal.

Duração: 6 meses

• Conhecer todos os elementos que fazem parte da folha salarial e determinar a as bases de quotização
adequadas em cada uma das situações que se apresentem.

Créditos: 12 ECTS

• Aplicar corretamente os boletins de quotização a INSS assim como a normativa legal vigente para executar
as diferentes modalidades de contratos laborais.

Saídas profissionais
A Pós-graduação em Seleção, Formação e Prevenção de Riscos Laborais permite que você desenvolva
sua carreira profissional no departamento de recursos humanos de uma empresa ou organização e lhe
dará uma visão estratégica para fazer com os empregados sejam mais eficientes através de técnicas de
formação

Preço: 3.300 €

Preço com Bolsa de estudos: 1.165 €

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
COACHING
PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLÍNGUISTICA)
GESTÃO DE PESSOAS E HABILIDADES DIRETIVAS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Apresentação
A Pós-graduação em Responsabilidade Social Corporativa prepara o aluno para analisar profundamente
este campo, enfatizando na aplicação de ferramentas de gestão e avaliação existentes, nas políticas e
estratégias implementadas a todos níveis dentro das organizações que integram a RSC e, ressaltando os
mecanismos de diálogo e interação com os principais grupos de interesse.
O aluno aprenderá a pôr em prática enfoques éticos, sustentáveis e a responsabilidade social e ambiental
nos modelos de negócios e empresas existentes, assim como de outras organizações públicas e privadas
como as organizações sem ânimos de lucro ou organismos da administração pública. Escolha formar-se
em ENEB, uma das mais relevantes escolas de negócios em Europa, que permite uma formação de alto
nível, em qualquer lugar e com apoio diário de toda nossa equipe de professores e tutores.

Dupla titulação
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I:
- Pós-graduação em Responsabilidade Social Corporativa
- Business English Program Certificate.
Cabe lembrar que o Business English Program Certificate é opcional e em caso algum condiciona a
obtenção da Pós-graduação.

Objetivos
• Oferecer uma visão integral das bases e fundamentos da Responsabilidade Social Corporativa.
• Conhecer os diferentes grupos de interesse ou Stakeholders.
• Compreender a importância da comunicação e transparência nos códigos de conduta empresarial,
comitês e informes.
• Conhecer os diferentes campos da RSC: direitos humanos, trabalhistas, ambientais, convênios e normas.
• Dominar os distintos componentes do gerenciamento da RSC.
• Entender o funcionamento das ferramentas para medir a RSC.
• Aprender a utilizar otimamente as diferentes metodologias para realizar verificações.
• Conhecer os sistemas de normalização e certificação.
• Conhecer todos os departamentos que formam os recursos humanos da empresa e saber que funções
desempenham.
• Valorara a importância da avaliação do desempenho e adquirir conhecimentos das diferentes técnicas e
métodos de avaliação e os diferentes sistemas de recompensa.
• Aprender a formar equipes de trabalho, estratégias para fixação de objetivos, a importância de motivar
corretamente uma equipe de trabalho, estudar teorias e controle de pessoal.
• Adquirir conhecimentos de cultura empresarial, as mudanças organizacionais, o clima laboral e a gestão
de mudanças.
• Aprender a tirar o máximo proveito do tempo, com elementos chave e pautas que identificam erros
comuns.
• Conhecer os diferentes tipos de reuniões, as chaves para adaptação a ela e como fazer com que sejam
produtivas.
• Adquirir conhecimentos de Outplacement, as razoes porque se contrata este serviço e os benefícios que
proporciona a empresa e ao empregado.
• Descobrir em que consiste e como iniciar um projeto de Outsourcing e os benefícios que oferece a
empresa.

Saídas profissionais
A Pós-Graduação em Responsabilidade Social Corporativa prepara a a Futuros Chefes de Responsabilidade
Social Corporativa, Chefes de Comunicação, Qualidade, recursos humanos, meio ambiente, bem como
profissionais que assumem ou assumirão a gestão da responsabilidade social corporativa.

DUPLA TITULAÇÃO
Ao finalizar os estudos, o aluno obterá uma dupla titulação expedida pela Escola de Negócios Europeia
de Barcelona avalizada e certificada pela Universidad Isabel I. A titulação de Business English Program
somente se obtém através da aprovação do curso Opcional de inglês que ENEB oferece com todos seus
Pós-graduação

DUPLA TITULAÇÃO

SERVIÇO PARA ESTUDANTES

Titulação certificada por:

ENEB disponibiliza a todos seus estudantes diferentes serviços gratuitos. Além do Programa de Estágio e
a Bolsa de Emprego, oferecemos o serviço de alojamento através do nosso colaborador Barcelona Centro
Universitario. De este modo, para todos os nossos alunos, nacionais ou internacionais, que solicitem
estadia em Barcelona, forneceremos os tramites necessários para que se torne possível a vivência de
desfrutar de uma experiencia inesquecível numa das cidades europeias mais cosmopolitas enquanto
realizam o Mestrado ou a Pós-Graduação.
Os alunos que desejem beneficiar-se desse programa, obterão ajuda nos tramites dos seguintes serviços:
- Alojamento
- Seguro de gastos médicos.
- Assessoria legal.
- Informação para obter o Número de Identidade Estrangeiro (NIE) para todos nossos alunos
internacionais.
- Atividades sociais e culturais.
Todos os estudantes da ENEB têm a possibilidade de cursar seus programas formativos online em
Barcelona, tendo a oportunidade de conhecer outros alunos que residem na cidade através da
Comunidade ENEB e compartilhar conhecimentos sobre os estudos e experiências vividas. Além disso,
também é uma grande oportunidade para realizar networking com outros companheiros assim como
com grandes profissionais que desenvolvam uma carreira em Barcelona.
A projeção e o reconhecimento internacional da cidade, o dinamismo econômico e empresarial, a
geração de ocupação, crescimento e diversificação de postos de trabalho, a revitalização dos setores
culturais, de ócio e tempo livre, assim como a ampliação das infraestruturas de acolhida, transportes,
rede de hotéis e serviços em geral são algumas das bases e influências mais importantes que
encontramos em Barcelona.
Estude, aprenda, se divirta e conheça gente graças a experiência de estudar na ENEB.

BOLSAS DE ESTUDO E AJUDAS
Em ENEB, conscientes de que a educação deve estar disponível para todos, dispomos de um sistema de
bolsas de estudo para os nossos estudantes de mestrados e pós-graduação. As vagas são limitadas e se
concedem por ordem de inscrição. As bolsas de estudo oferecidas são as seguintes:
Bolsa de estudos direta: aberta de forma limitada em cada período de inscrição. Obtenha sua bolsa de
estudos direta agora e sem a necessidade de tramites administrativos.
Bolsa de estudos para excelência acadêmica: destinada aos alunos cujos méritos acadêmicos e
profissionais têm um perfil de excelência.

FINANCIAMENTO
ENEB ajuda-lhe com o financiamento de seus estudos de modo que o preço não seja um impedimento.
Nós temos três tipos de pagamento:
Cartão de débito/crédito. Nós faremos um desconto de 10% direto.
Transferência bancária. Oferecemos a possibilidade do pagamento em 2 parcelas.
Débito automático em 11 parcelas. Financiamos seus estudos sem entrada ou juros.

Bolsa para o talento empreendedor: destinada a todos os empresários que desejem estudar um curso
de mestrado ou pós-graduação e utilizá-lo em sua carreira profissional.
Mulheres e bolsistas de igualdade: destinadas a candidatas que desejem crescer profissionalmente
e formar-se ao mais alto nível. Na ENEB apostamos na igualdade de gênero e auxiliamos a mulher na
inserção de trabalho.
Subvenção executiva: dirigida aos profissionais cujas posições de responsabilidade os obrigam a
continuar treinando continuamente no ambiente empresarial.
Bolsa Empresa: destinada a todos os profissionais que querem dar um impulso a sua carreira
profissional e optar por altos cargos de responsabilidade.
Bolsa de estudos autônomos: destinada a todos os profissionais autônomos que desejem cursar um
mestrado ou pós-graduação, a fim de aprofundar seus conhecimentos dentro de seu setor ou adquirir o
conhecimento necessário para poder fazer crescer sua empresa.
Bolsa PYMES: destinada a todos os empresários que desejem adquirir conhecimento adequado para
contribuir com o crescimento da sua empresa
Bolsa de integração do emprego (para os desempregados): destinada as pessoas que desejam
realizar o ensino superior, a fim de reinserir-se no mercado de trabalho.
Bolsa de estudos para a mobilidade geográfica: destinada a todos os alunos que desejam estudar
desde qualquer lugar do mundo e assim possam adquirir uma visão global do mundo empresarial.

ANTIGOS ALUNOS
Na ENEB, a fim de não perder contato com nossos alunos, temos uma comunidade específica para estar
permanentemente em contato com eles, assim como para permitir a interação contínua entre todos os
alunos graduados que trocam opiniões, valores e colaboram no mundo profissional. A escola também
promove a atualização e inserção de profissionais da comunidade empresarial através da divulgação de
informações e formação contínua, e oferece assistência em seu desenvolvimento profissional.
Se você quiser conhecer as experiências de alguns dos nossos antigos alunos você pode acessar aqui.

www.eneb.pt

