
 
 
Balanced Scorecard 
 
Público-Alvo 
 
Os participantes deverão estar ligados à gestão de topo, direcção departamental e 
divisional, chefias directas e especialistas internos, em áreas funcionais como 
administração/gerência, marketing/comercial, produção/operações, logística/compras, 
qualidade/ambiente/segurança, RH, ID&I, e outras de relevância para a organização. 
 
OBJECTIVOS 
 
No final os formandos deverão conhecer os conceitos e príncipios da avaliação em gestão, 
nomeadamente as técnicas e métodos de avaliação da performance organizacional, 
colectiva e individual, do modelo Balanced Scorecard. Os formandos deverão ainda ficar 
aptos a aplicar o método de avaliação  no seu próprio contexto de trabalho. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. 1. Revisão da Estratégia de Negócio 

• Entendimento do alinhamento estratégico dos produtos/serviços com o mercado e 
com a estrutura organizacional; 

• Revisitação das metas e dos objectivos; 
1.2. Formação 

• Conceitos e metodologias associadas ao BSC; 
• Mapa estratégico; 
• Como implementar o BSC; 

1.3. Acção 
• Definição do mapa estratégico da organização 
• Definição dos factores críticos de sucesso 
• Definição dos indicadores  
• Estabelecimento de metas e objectivos 

 
I – O BALANCED SCORECARD 

1.1 A sua origem, conceitos e fundamentos 
1.2 Desempenho e outros outputs 
1.3 Os activos tangíveis e intangíveis 
1.4 BSC e as quatro perspectivas 

1.4.1 Financeira 
1.4.2 Dos Clientes 
1.4.3 Dos Processos Internos 
1.4.4 De Aprendizagem e Desenvolvimento 

II – CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 
2.1 Formular e articular a estratégia 
2.2 Definição dos objectivos globais da organização 
2.3 Identificar, definir e articular as relações de causa-efeito 
2.4 Definição de indicadores e metas 

III – IMPLEMENTAÇÃO DO BSC 
3.1 Elaboração de mapa estratégico  
3.2 Identificação dos factores críticos de sucesso 



   
 

3.3 Produção de indicadores de avaliação de desempenho 
3.4 Ferramenta de trabalho para acompanhamento e monitorização dos KPI’s  

 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 14 – Formação Presencial 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
10 e 11 de Dezembro de 2008 
28 e 29 de Janeiro de 2008 
 
Horário: 11h00-13h00/14h-19h 
 
Formador 
 
Dr. Carlos Bacalhau 
 
Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). 
Formador Certificado. 
 


