
 
 

Powered by 

Organização 

IST Management Challenge 



A Competição 

O IST Management Challenge é uma 
competição de Estratégia e Gestão integrada 
na cadeira de Gestão do Instituto Superior 
Técnico.  

Anualmente cerca de 1.600 futuros 
engenheiros deste instituto têm aqui a sua 
primeira oportunidade de gerirem uma 
empresa. 

Os principais objectivos desta competição 
são: 

• aumentar as competências de estratégia 
e gestão e de trabalho em equipa; 

• detectar os estudantes com maior 
potencial para serem os melhores gestores e 
CEOs de amanhã. 

O evento presencial “Best of Class” permite: 

• Às melhores equipas de cada semestre 
simularem cinco trimestres da gestão de uma 
empresa em um único dia, num ambiente de 
competição e pressão extremos 

• Proporcionar o networking entre os 
patrocinadores e os participantes 

• Presenciar o trabalho das equipas e o 
empenho de cada um. 

• Fortalecer a relação entre estes alunos e os 
patrocinadores 

Benefícios 
Estudantes 

Gerir virtualmente uma 
empresa a “sério” 

Colocar na prática os 
ensinamentos teóricos 

Professores 

Utilizar uma ferramenta 
original e sofisticada como 

catalisador de 
conhecimento 

Aumentar o interesse / 
performance dos alunos 

na disciplina 

Patrocinadores 

Aparecerem para todo o 
IST como recrutadores 

premium de Engenheiros 

Detectarem potencial nas 
áreas de Estratégia, 

Gestão, desempenho em 
grupo e individual 



•Analisar o histórico da empresa;  

•Analisar resultados obtidos tendo em 
conta a concorrência e a situação 
económica do mercado  

Análise 

•Traçar uma estratégia de médio prazo;  

•Tomar decisões em várias áreas; 

•Compreender as interacções entre 
diferentes áreas da empresa;  

Execução 

•Competir para obter os melhores 
resultados, face à concorrência  Objectivo 

Finais 
“Best of Class” 
(para cada patrocinador) São convidadas as 

equipas classificadas 
nos primeiros lugares 

de cada Grupo 

As melhores equipas de cada Final 
participam gratuitamente no Global 

Management Challenge 

COMPETIÇÃO 
 

1ª fase:  
Decorre a simulação on-line  em cada semestre 
durante cerca de 5 semanas. As equipas melhor 
classificadas são convidadas para a 2ª fase. 

 

2ª Fase:  
Evento Best of Class (1 dia presencial) 

“Penso que o evento foi bastante 
proveitoso para todos os alunos. 
Os dois desafios colocados ao 
longo do dia permitiram-nos lançar 
ideias e saber defendê-las, 
tornando o evento mais 
interessante e desafiante.” 
Márcia Santos – Best of Class: EDP 

“…gostei imenso e não me 
importava, de todo, de repetir.  
Acho que é das melhores 
iniciativas que tenho visto por 
parte do IST e, principalmente, da 
EDP. “ 
João Torre – Best of Class: EDP 
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UCP Management Challenge 

Alunos de Licenciatura e Mestrado 

 

IST / UL 

Alunos do Curso de Gestão Industrial 

(cadeira de Introdução à Gestão) 

Competição C2L para as Universidades de 

Engenharia do País 

 

IDEFE/ISEG  

ISEG Management Challenge (Alunos do 

curso de Gestão, Economia e MAEG) 

Alunos da Pós Graduação de 

Management & Business Consulting 

 

ESGS – Santarém 
Curso de Gestão de Empresas 

Disciplina: Jogo de Empresa 
 

ESTG Portalegre 
Alunos de Gestão e Marketing como 

projecto de final de curso 

Alunos de Marketing e Gestão de 
Empresas 

Católica Porto Business School 
International MBA 

Alunos do Curso Geral de Gestão 

ESCE 
Alunos de vários cursos, como actividade 

extra-curricular e como disciplina para 
alunos de ERASMUS 

ISG / Lusófona  

Curso Geral de Gestão 

 

ESTG Felgueiras 

Alunos de Contabilidade e Informática de 

Gestão 

 

FEUP Management Challenge 

Alunos de 4º e 5º ano de várias Unidades 

Curriculares 

 

ISLA Management Challenge 

Alunos dos vários cursos 

 

UBI Management Challenge 

Alunos dos vários cursos 

 

 

 

 

Outros programas em Universidades 
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