
  

Objetivos

O objetivo principal deste curso é o de qualificar profissionais de 
grandes e médias organizações para dinamizar ou gerir projetos de 
evolução da inovação digital, que envolvem:

O desenvolvimento de novos modelos de negócio;

A gestão ou reengenharia de processos;

Competências de liderança e gestão de competências; 

A implementação de tecnologias pervasivas e exponenciais 
(“cloud computing”, “in-memory computing”, “big data”, “machine 
learning”, “blockchain”, IoT - “internet of things”);

As metodologias de uma consultora (Accenture) para a 
transformação de negócio e “design thinking”.

Partnerships: Support:

TIRAR PARTIDO DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES DA INOVAÇÃO DIGITAL

Digital Innovation for Business

Programa Executivo

O Executive Program in Digital Innovation for Business permite num espaço curto de tempo (14 semanas) 
qualificar profissionais e gestores para as organizações que procuram vantagem competitiva, bem como 
desenvolver novos modelos de negócio com base na evolução dos seus atuais sistemas de gestão de digital 
core e tirar partido das novas tecnologias emergentes, nomeadamente: cloud computing, in-memory 
computing, big data, machine learning, blockchain e internet of things.

A parceria NOVA IMS, Accenture e SAP potencia este programa com as ferramentas metodológicas e 
práticas necessárias para planear, desenvolver e gerir projetos que geram efetivo valor e performance para 
as organizações com as quais colaboram os Alunos deste Executive Program. Durante o curso, os Alunos 
poderão analisar casos práticos, bem como desenvolver um projeto global.

Destinatários

Este curso destina-se a:

Gestores ou quadros dirigentes de linhas de negócio ou 
departamentos com envolvimento em projetos de transformação 
e inovação digital;

Gestores de projeto, potenciais ou atuais, envolvidos em projetos 
de transformação na organização ou de evolução da 
infraestrutura tecnológica, processos e competências;

Profissionais, “advisors” e consultores que possam estar, ou 
venham a estar, envolvidos em projetos de transformação e 
inovação digital;

Profissionais de sistemas e tecnologias de informação que estão, 
ou aspiram, a participar em processos de evolução digital nas 
suas organizações.
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Saiba mais em:
www.novaims.unl.pt/di4b

Contactos

Caso pretenda obter mais informações sobre este curso, 
por favor contacte:
Catarina Costa 
executive@novaims.unl.pt   I   +351 213 828 610
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Programa 

Unidade Curricular ECTSCoordenaçãoDocente(s)

1º Trimestre

AccentureAurélia Sousa
Paula Fernandes

Aurélia Sousa
Paula Fernandes

4Designing Digital Innovation – Capstone I 

NOVA IMSFrederico Cruz Jesus 4Process Management in Digital Innovation

NOVA IMSJorge Carrola Rodrigues 4Digital Innovation Management

SAPPedro Ruivo 4Reimagining your Organization I

Unidade Curricular ECTSCoordenaçãoDocente(s)

2º Trimestre

NOVA IMSTiago Oliveira 4Adoption Models

NOVA IMSTeresa Lacerda 4Leading for Digital Innovation

Accenture 4Delivering Digital Innovation Projects – Capstone  II

SAPPedro Ruivo 4Reimagining your Organization II


