
CONDIÇÕES DE ACESSO CARGA HORÁRIA TOTAL SAÍDAS PROFISSIONAIS

Idade igual ou superior a 18 anos

DESCRIÇÃO INCLUI

CONDIÇÕES ECONÓMICAS 

ESTRUTURA CURRICULAR

Marketing e marketing digital 15

Empreendedorismo e Licenciamento 15 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Gestão Financeira e comercial 13

Gestão de tempo e stress 13 Cartão de Cidadão

Seminário final do projeto 7

40

OBSERVAÇÕES

RGF RF_02_43

MBA EM ESTÉTICA  BY CEN
Master em Gestão nos cuidados pessoais e bem estar  irá dotar de conhecimentos necessários para se tornar num profissional com uma visão 

global e estratégica da empresa, capaz de reinventar o mundo dos negócios, com um foco claro na inovação e na tecnologia.

103 horas Manager tem papel fundamental no planeamento de 

ações dentro da empresa e em garantir a execução delas 

visando o crescimento do negócio.

O formando não terá qualquer custo adicional, estando todos os 

materiais necessários para a formação, incluídos no valor do MBA

Inscrição: 200,00 euros

Curso : 800,00 euros

Nº mensalidades: 5

O MBA aborda a gestão empresarial numa perspetiva 

essencialmente prática, possibilitando aos formandos uma 

transferência direta dos conhecimentos adquiridos para a sua 

prática do dia-a-dia. A principal função do gestor é 

essencialmente definir objetivos e delinear a forma de os 

alcançar, coordenando as atividades da organização e 

motivando os seus colaboradores (a sua equipa), e por isso ele 

deve ter uma preparação abrangente, que lhe permita estar 

apto a dialogar com os profissionais das diversas áreas na sua 

linguagem técnica. Também abrange revisão de todos os 

protocolos na área da estética nas seguintes áreas: manicura 

pedicura, epilação, tratamentos de rosto com massagem 

newlifting e tratamentos corporais. Mensalidades:

Valor das mensalidades: 160,00 euros

Pronto pagamento (PP): 760,00 €

     CEN LISBOA

     213 958 860 | 932 487 209

     info.lx@cen.pt

                        CEN PORTO

                        225 366 238 | 933 728 803

                        info.pt@cen.pt

                                CEN FUNCHAL

                                291 234 124 | 932 482 530

                                info.fu@cen.pt


