
GESTÃO
ESTRATÉGICA

MASTER EXECUTIVO

PROGRAMA AVANÇADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GESTORES VENCEDORES!



Especialmente desenvolvido para 
quem, não sendo gestor de formação 
académica:

 � Tem responsabilidades ao nível 
da liderança e gestão de pessoas, 
coordenação e direção de 
departamentos;

 � Toma decisões com implicações 
não só ao nível do departamento, 
mas também no negócio e na 
estratégia global da Empresa;

 � Tem de elaborar um Plano 
de Negócios para a empresa/ 
departamento;

 � Profissionais com necessidades 
de formação ou aperfeiçoamento 
em matérias de gestão, finanças 
e no desenvolvimento de skills 
comportamentais e de liderança.

 A QUEM SE DESTINA?

 � Experiência Profissional ao nível 
da coordenação, gestão e direção 
de departamentos e pessoas

 � Conhecimentos médios de inglês 
(leitura e interpretação)

Um conjunto de vantagens que lhe permite 
beneficiar de conhecimentos e competên-
cias de grande valor para o seu curriculum 
e para a sua carreira profissional:

 � Simplicidade e objetividade: Foco e 
aplicação prática a situações reais 
da gestão empresarial;

 � Elaboração de um Plano de 
Negócios adaptado à realidade de 
cada participante;

 � Seminários de temas atuais e 
emergentes;

 � Possibilidade de frequência modular;
 � Equipa formadora - Profissionais 

com competências comprovadas;
 � Networking - Bolsa de formandos e 

formadores SGS Academy®;

 � Qualificação e certificado SGS 
reconhecidos internacionalmente.

 EQUIPA FORMADORA
RUI FERREIRA

 � Docente de Finanças, 
Empreendedorismo e Inovação do 
ISCTE-IUL

 � Consultor em Financiamento e 
Inovação de PME e Start-up’s

 � Diretor financeiro do programa 
Sharktank em Portugal 

MANUEL PELÁGIO
 � Especialista em Liderança, Harvard 

Business School, Boston - Advanced 
Management Program

 � Consultor em Liderança - 
Certificação Internacional em 
Coaching pela ICC

 � Docente no mestrado de Inovação 
e Empreendedorismo do INDEG/
ISCTE-IUL 

ORLANDO FAÍSCA
 � Consultor em Gestão Comercial 
 � Docente no IPAM e no IADE
 � Atividade com foco estratégico na 

área comercial, nas vertentes de 
Gestão e Organização bem como na 
formação profissional 

TERESA VIEIRA
 � Docente do ISCTE-IUL e da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico da Guarda

 � Responsável pela elaboração  e  
coordenação de vários projetos  de 
Empreendedorismo e Inovação

 � Consultora em gestão comercial,  
gestão de projetos e sistemas de 
incentivos 

SÉRGIO PONTES
 � Docente do Ensino Superior 

e Coordenador Científico da 
licenciatura em Gestão da 
Universidade Autónoma de Lisboa

 � Revisor Oficial de Contas e 
controlador relator na OROC

 � Membro independente da GGI (rede 
internacional de firmas de auditoria) 

PRÉ-REQUISITOSQUAIS AS VANTAGENS?

NUNO MELO 
 � Licenciado em Marketing
 � Especialista em gestão de marketing e 

gestão comercial
 � Diretor de marketing e Diretor Geral em 

empresa de marketing e comunicação
 � Consultor e formador de marketing e 

gestão comercial
 � Vasta experiência na gestão de carteira 

de clientes de mass market
 � Autor do capítulo de “Marketing 

e Estudo de Mercado” do livro 
do Empreendedor do centro de 
empreendedorismo da Universidade 
dos Açores

JOÃO CARVALHO DAS NEVES
 � Professor catedrático em gestão no ISEG
 � Membro do Conselho Geral e de 

Supervisão da EDP
 � Economista e revisor oficial de contas 

PEDRO BETTENCOURT DA CAMARA 
 � Licenciado em Direito (UL),pós 

graduado em Gestão, no país(UNL) e 
no estrangeiro (INSEAD e Oxford) e 
doutorado em Ciências do Trabalho, 
pela Universidade de Cádiz

 � Professor Universitário e Consultor em 
RH

 � Autor e co-autor de numerosos livros 
sobre Gestão de RH e Comportamento 
Organizacional 

ABÍLIO SOUSA
 � Chefe Divisão de Liquidação do IRC na 

AutoridadeTributária durante 30 anos
 � Diretor Departamento Fiscal 

(consultora Auren) e Consultor (grupo 
Moneris)

 � Docente convidado do ISCTE-INDEG 
no mestrado de gestão fiscal 

CÉLIO TEVES
 � Economista e Pós-Graduado em 

Finanças Empresariais
 � Especialista em Macroeconomia e 

Finanças Empresariais
 � Administrador executivo em empresa 

de consultoria empresarial nas áreas 
financeiras e económicas

 � Consultor sénior de diversas empresas 
nos Açores e no Continente Português

 � Especialista na realização de análises 
económicas e financeiras, planos de 
recuperação económica e financeira, 
planos estratégicos, avaliação de 
empresas, realização de projetos de 
investimento e candidaturas a apoios 
comunitários, nacionais e regionais 

JOSÉ RUI SOARES
 � Fundador  da  empresa  WhatEver 

Business Angels,  que  ajuda  ao 
lançamento de Start-up’s inovadoras e 
de base tecnológica

 � Administrador de diversas empresas

RUI FERREIRA
COORDENADOR 
TÉCNICO-CIENTÍFICO

«O Master foi concebido para 
preencher uma lacuna no mercado, 
dotando os seus participantes 
de ferramentas que satisfaçam 
necessidades do seu dia a dia no 
planeamento, na gestão e no
desenvolvimento de negócio.»



1.º CICLO
Organizações Positivas - Lideranças com sentido e propósito - 20h | 550€*

Gestão de Pessoas - Gestão Estratégica de Recursos Humanos - 12h | 320€*

Gestão de Projetos - 16h | 350€*

 � Valores e Estilos de Liderança
 � Reinventar as organizações - Abordagem Humanística e Positiva

 � As Pessoas como Ativos Estratégicos das Organizações
 � Relação entre os Objetivos Organizacionais e a Política de Recursos 

Humanos (R.H.) 
 � Política e Sistemas de Gestão de R.H. 
 � Construir uma Organização Ganhadora
 � O Papel da Função R.H. 
 � Medição da Performance da Função R.H. 
 � Medição da Performance Financeira da Função R.H.          
 � Benchmarking
 � O Primado do Cliente Externo
 � Os Colaboradores como Clientes Internos
 � O Marketing Interno

 � Iniciação, Planeamento e Execução do Projeto
 � Maturidade Organizacional e Gestão da Mudança

COMPETÊNCIAS PESSOAIS | 1220€*

48h

2.º CICLO
Estratégia, Criatividade e Inovação Organizacional - 12h | 320€*

Marketing & Sales Management - 20h | 550€*

Controlo de Gestão e Contabilidade para não Financeiros - 16h | 350€*

 � Ferramentas de Diagnóstico Estratégico de uma Empresa
 � Gestão da Inovação nas organizações
 � Identificação de Oportunidades

 � Principais Conceitos Atuais do Marketing
 � O Plano de Marketing
 � Gestão de Vendas e Comunicação Comercial

 � Balanço, demonstração dos resultados e indicadores financeiros
 � Controlo de projetos - reconhecimento de resultado e aplicação prática
 � Ideias-chave e a informação financeira para controlo de gestão, EVA e 

gestão do valor pelo resultado residual

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO | 1220€*

48h

3.º CICLO
Business Model Generation - Canvas

Planeamento, orçamentação e controlo do Business Plan

Business Plan adaptado à realidade empresarial de cada participante

Técnicas de apresentação e discussão do Business Plan

DESENVOLVIMENTO DO BUSINESS PLAN

24h

O Master terá ainda 6 Seminários integrados sobre temas emergentes 

da atualidade. Cada seminário terá a duração de 4 horas.

SEMINÁRIOS

24h

PARA MAIS INFORMAÇÕES  
OU INSCRIÇÕES CONTACTAR  
SGS ACADEMY® 

WWW.SGSACADEMY.PT 
T.: 808 200 747* 
F.: 217 157 520 
E.: pt.info@sgs.com 
*de seg. a sex. das 9h00 às 18h00

*A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor
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