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De uma boa ideia a uma negócio rentável! 

OBJECTIVOS 

 Capacitar a competência para passar de uma ideia ao negócio; 
 Identificar as bases para o  empreendedorismo; 
 Estabelecer os valores estratégicos da empresa, fazendo uma análise aos seus recursos 

bem como ao meio envolvente; 
 Reconhecer os diversos tipos de empresas, direitos e obrigações de todas as partes; 
 Posicionar a empresa em termos de Marketing, conforme adequada segmentação de merca-

do; 
 Interpretar o cliente no espaço e no tempo, de forma a diferenciar os produtos e serviços 

disponibilizados; 
 Fundamentar a estratégia de Gestão de Recursos  Humanos; 
 Planear uma adequada gestão de projetos e de recursos; 
 Reconhecer os fundamentos da fiscalidade e da legislação que se aplica sobre as empresas; 
 Elaborar, explicitar e implementar um plano de operações da  empresa; 
 Reunir ferramentas de forma a elaborar um plano de negócios bem-sucedido e viável, com 

aplicação prática.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Empreendedorismo e Inovação 

As qualidades pessoais do empreendedor  
Da Ideia ao Negócio 
Oportunidades de Mercado, de Produto/Serviço de Experiência 
Que necessidades o seu produto ou serviço poderá satisfazer e que mercados?  
Diferença e inovação face à concorrência 

Mercados e Marketing 
Formulação da estratégia da empre-
sa Análise do meio envolvente 
Análise da empresa e Análise 
SWOT Estratégias de negócio 
Planeamento de portfólio de negócios 
Definição de Produto e Estratégia 
Políticas e Estratégias de Marketing 
Segmentação de mercado e Diferenciação da empresa para resposta ao target 
Definição do Plano de Comunicação 

Procurement, Logística e Aprovisionamento  
Seleção de fornecedores 
Planeamento e controlo de projetos e recursos 
Produção e Qualidade 
Políticas de Existências e de Aprovisionamentos 
Estratégia de Distribuição e Comercialização 
Gestão económica de stocks 
Valorimetria de existências 

Noções de Fiscalidade e de Legislação Comercial  
Fundamentos do Direito Comercial 
Estruturas organizacionais; Empresas no geral; Sociedades Comerciais  
Tipos de documentos; Circuitos documentais e comerciais 
Organização do sistema fiscal português; o papel da contabilidade em parceria com a gestão 
Impostos: IVA, IRC, IRS, IS, IMI 
Gestão e planeamento de Recursos Humano 
Segurança Social 

Planos de Operações e de Negócios 
Elaboração e explicitação do Plano de Operações e Negócios 
Explicitação da estratégia e do marketing 
Detalhe da produção e da cadeia de valor  
Plano de Custos e de Proveitos  
Funcionamento da estrutura interna  
Fornecimentos e Serviços Externos Investimentos  e Financiamento 
Definição de Objetivos e Metas  
Plano financeiro 

BENEFÍCIOS 

 Passe de uma simples ideia a um negócio bastante rentável; 
 Saiba interpretar o cliente, de forma a diferenciar os produtos e 

serviços disponibilizados; 
 Esteja informado/a acerca da fiscalidade e legislação da empresa; 
 Elabore um plano de negócios bem sucedido e viável. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Gestores e Assistentes de Gestão com responsabilidades na 

viabilidade e eficiência da empresa; 
 Quem pretenda lançar um negócio e ganhar competências para 

enfrentar a incerteza e a adversidade que o mesmo poderá acar-
retar; 

 Gestores que queiram rever as estratégias e planos de negócio, 
num ambiente de mercado global; 

 Estudantes do Ensino Superior ou Secundário que queiram conhe-
cer a abordagem prática das questões empresariais. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Curso ministrado em regime presencial com ferramentas de 

apoio online;  
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequados;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

50 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


