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É cofundador e Diretor Geral da SABE Online, empresa detentora de uma plataforma

tecnológica de aprendizagem e que produz cursos 100% online. Ao longo da sua carreira

tem trabalhado nas áreas de gestão de projeto e de consultoria estratégica em prestigiadas

organizações, incluindo sete anos na consultora The Boston Consulting Group (BCG). É

licenciado em Economia pela F.C.E.E. da Universidade Católica Portuguesa e possui um MBA

pela Harvard Business School.

Porquê este curso?

Faça um planeamento estratégico de excelência. Melhore a sua performance profissional e assegure o sucesso do

seu projeto ou organização. O sucesso de uma organização depende da sua estratégia e da forma como é

pensada, planeada e executada. Com este curso online saberá planear estratégia com qualidade e confiança,

estruturando o pensamento e garantindo uma execução futura de qualidade. Será capaz de transformar ideias em

modelos de negócio coerentes e criar planos estratégicos objetivos e eficazes. Este curso é acessível a todos e

apresenta exemplos reais e muitas dicas práticas.

O que vai aprender?
 Planear a estratégia de um negócio ou projeto;

 Aplicar bem os princípios-chave de um bom
planeamento estratégico;

 Utilizar de forma adequada ferramentas do
planeamento estratégico como o mapa de
sistemas de atividades, o modelo de negócio e o
plano estratégico;

 Aplicar dicas práticas para a elaboração de
documentos essenciais do planeamento
estratégico como o canvas do modelo de negócio
e o plano estratégico.

A quem se destina?
 A todos os profissionais comprometidos com o

sucesso do seu negócio ou organização;

 A quem esteja a considerar avançar para um novo
projeto ou negócio;

 A todos os profissionais com cargos de chefia e de
liderança;

 A todos os profissionais com responsabilidade na
área da Gestão.

Este curso inclui:
 128 minutos de video HD

 Respostas do autor às dúvidas dos alunos

 Desafios lançados pelo autor aos alunos

 Exercícios nos módulos e uma avaliação final

 Anexos preparados pelo autor

 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

 Um certificado de realização no final do curso

A SABE online

Somos uma editora de cursos online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por profissionais com forte experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.
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Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos. Acesso permanente aos cursos.



Estrutura do curso

Introdução     5min

Módulo 1 - Planear estratégia     22min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Três atividades da estratégia
O que é planear estratégia
Planeamento: vantagens e limites
Resumo do módulo

Módulo 2 - Planeamento: princípios-chave     24min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Princípio 1: foco
Princípio 2: coerência
Princípio 3: flexibilidade
Resumo do módulo

Módulo 3 - Desenhar o modelo de negócio     28min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
O que é um modelo de negócio
Blocos de relação com o cliente
Blocos de processos internos
Desenhar o modelo
Resumo do módulo

Módulo 4 - Criar o plano estratégico     22min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
O plano estratégico
Elementos do plano estratégico
Elaborar o plano estratégico
Resumo do módulo

Conclusão     4min

Avaliação Final     20min

Notas finais     4min

Anexos Estratégia e planeamento: definições-chave
Modelo de negócio: exemplos
Plano Estratégico: template com instruções de
preenchimento

Mapa de sistemas de atividades: exemplos
Modelo de negócio: template com instruções de
preenchimento

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/31

Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Meios de pagamento
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