
Global Management Challenge 
O Global Management Challenge é uma competição de estratégia e gestão, organizada 
pela SDG e pelo jornal Expresso desde 1980 e conta com o apoio da SIC. 
Envolve anualmente centenas de equipas (quadros de empresas e estudantes 
universitários) que através de um simulador de gestão, visam adquirir competências 
chave na área da gestão, estratégia, tomada de decisão, negociação, comunicação, 
entre outros. 
 
Inscrições abertas até 15 de Outubro.  
Venha experimentar o simulador, inscreva-se até 28 de Setembro (fase de treino). 
  
Venha obter mais informações junto da organização: 
Sessão de Apresentação GMC com Filipa Freitas na Católica Porto: dia 04 de Outubro 
às 13h15 na sala EC 105. 
Inscreva-se nesta sessão de apresentação no seguinte formulário .  
 
Testemunhos/artigos no jornal Expresso de equipas da Católica Porto: 
http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/universidades/do-contexto-
academico-para-a-prova-a-nivel-nacional/  
http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/alumnigmc/aproximacao-ao-
mundo-real-das-empresas/  
http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/universidades/da-teoria-
universitaria-a-pratica-das-empresas/  

  
Forme uma equipa de 3 a 5 elementos e venha gerir a sua empresa. 
Final Internacional no Dubai (edição anterior) 
https://www.youtube.com/watch?v=2J65-ZWU_jM  
Próxima Final Internacional: RÚSSIA (a equipa que vence em cada país, irá competir na 
Final Internacional) 
 

As equipas de estudantes não pagam a inscrição. 
Temos patrocínios para atribuir às equipas de estudantes universitários. Inscreva a sua 
equipa e teste o simulador. 
Patrocínios: TAP, Accenture, Fidelidade, Garantia Mútua, IEFP, Konica Minolta, 
Millennium bcp, Staples, IFD, Via Consulting, entre outros. 

Datas de Inscrição: 
GMC (2ª edição da 1ª volta): até dia 15 de Outubro 

Trainee (fase de treino recomendável): até dia 28 de Setembro 
  

Competição (datas limite de submissão das decisões): 
Trainee (2ª edição): 4, 9 e 12 de Outubro (online) 
Global Management Challenge: 
1ª Volta (2ª edição): 23, 30 de Outubro, 06, 12 e 14 de Novembro (online) 
2ª Volta: 27 de Novembro, 4, 11, 17 e 19 de Dezembro (online) 

Final Nacional: 28 e 29 de Janeiro 2019 (presencial, Lisboa) 
Final Internacional: Junho 2019 (presencial, Rússia) 
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Calendário detalhado: http://globalmanagementchallenge.pt/site/como-
participar/#calendario  
Ficha de inscrição: 
http://globalmanagementchallenge.pt/site/inscricao/#fichas_de_incricao  
Folheto GMC: 
http://www.sdg.pt/docs/GMC_2018/Folheto_GMC_Universidades_2018.pdf 

Mais informação: GlobalManagementChallenge.pt 

Contactos GMC: gmc@sdg.pt ou 969457970 – Filipa Freitas 
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