
 

Departamento de Formação Profissional CCAH 
 

 

Projecto “MINI MASTER EM GESTÃO PARA EXECUTIVOS” 

 

Este Projecto foi elaborado com o objectivo de contribuir para a aquisição e/ou actualização 

de conhecimentos em várias áreas de uma organização, de forma a elevar as competências e 

consequentemente o desempenho das nossas empresas, através de uma metodologia 

privilegiada para a troca de experiências. 

O Mini-Master em Gestão para Executivos proporciona uma oferta diversificada e flexível que 

responde às necessidades de formação contínua profissional, além da tradicional formação 

orientada para o percurso académico.  

Marcadamente transversal, visa desenvolver conhecimentos e competências globais ao nível 

da gestão e oferece percursos distintos para quem tenha, ou não, uma Licenciatura na área de 

Gestão, de modo a optimizar a aquisição de conhecimentos durante o programa que abordará 

desde a Liderança até a Inovação Estratégica. 

Este Projecto é composto por oito módulos de formação, objectivando a sensibilização dos 

administradores e/ou gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento. 

 A sua estrutura modular, orientada para profissionais ou futuros profissionais que procuram 

formações complementares específicas ou actualização de competências, permite uma gestão 

flexível do tempo compatível com percursos individuais de formação.  

Cada módulo abordará uma temática importante e fulcral para o melhor desempenho das 

empresas e será composto por 10 horas de formação presencial, sendo cada um deles 

realizado em três dias, 5ª feira e 6ª feira das 18h às 21h e sábado das 14h às 18h, num total de 

24 dias. 

  

Todo o percurso formativo totalizará 80 horas de formação, de nível IV, ao longo de 7 meses. 
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO DURAÇÃO (h)/HORÁRIO 
 

                     DATAS 

 

 1º MÓDULO – ORGANIZAÇÃO E 
ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

 10 Horas 

 5ª  e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

3 a 5 Março  

2º MÓDULO – MARKETING E VENDAS 

10 Horas  

5ª e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

24 a 26 Março  

3º MÓDULO - NEGOCIAÇÃO 

10 Horas 

5ª e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

7 a 9 de Abril  

4º MÓDULO – GESTÃO POR 
OBJECTIVOS 

10 Horas  

5ª e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

5 a 7 de Maio  

5º MÓDULO – LOGÍSTICA 

10 Horas  

5ª e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

2 a 4 de Junho  

6º MÓDULO – QUALIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES 

10 Horas 

5ª  e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

29 e 30 de Setembro e 1 de Outubro  

7º MÓDULO – INOVAÇÃO ESTRATÉGICA 

10 Horas 

5ª e 6ª feira – 18h às 21h 

 Sábados – 14h às 18h 

20 a 22 de Outubro 

8º MÓDULO – O LÍDER COMO GESTOR 
DE EQUIPAS 

                   10 Horas 

5ª  e 6ª feira – 18h às 21h   

Sábados – 14h às 18h 

10 a 12 de Novembro  
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1º MÓDULO - ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Entender as dimensões do conceito de estratégia 

Ensinar a organizar o processo de pensamento estratégico 

Definir objectivos e estabelecer as medidas adequadas à sua implementação prática. 

Implementar as orientações estratégicas escolhidas. 

 

Conteúdo Programático 

 

Diagnóstico Estratégico 

Visão e Missão 

Objectivos Estratégicos 

Balanced Scorecard 

As Estratégias de Base da Empresa 

A Implementação Estratégica. 
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Casos Práticos 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 347 – Enquadramento na Organização/Empresa 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 03, 04 e 05 de Março de 2010 

Horário: 5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. Carlos Martins 

Docente Universitário em Planeamento e Controlo de vendas. 

Formador Certificado 
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2º MÓDULO – MARKETING, VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

  

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Fornecer os conhecimentos fundamentais da função de Marketing  

Integrar as decisões comerciais na função de marketing 

Operacionalizar na prática os conhecimentos de marketing e comerciais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Segmentação e Posicionamento 

O marketing-mix: Politicas de Produto, Preços, Distribuição e Comunicação.  

Gestão de Vendas. 

Marketing Budget 

Casos Práticos 
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Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 342 – Marketing e Publicidade 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 24, 25 e 26 de Março de 2010 

Horário:  5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Formador 

 

Dr. Mário Rui Ferreira 

Licenciado pela Universisdade do Porto 

Formador Certificado 
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3ª MÓDULO - NEGOCIAÇÃO 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Identificar a estratégia de negociação adequada aos diferentes contextos; 

Aplicar as técnicas de negociação orientadas para a maximização de ganhos; 

Desenvolver, com sucesso, o processo negocial  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

A Negociação como oportunidade de resolução construtiva de conflitos 

Estratégias, tácticas e manobras de negociação 

A negociação eficaz 

A negociação racional 

Casos Práticos 
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Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 345 – Gestão e Administração 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 07, 08 e 09 de Abril de 2011 

Horário:  5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. Pedro Cunha 

Licenciado em Sociologia e Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela FLUP. 

Formador Certificado 
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4ª MÓDULO – GESTÃO POR OBJECTIVOS 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Distinguir os vários tipos de objectivos; 

Definir a estratégia da empresa; 

Definir objectivos; - Conceber um sistema de avaliação de desempenho 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Os Tipos de Planeamento 

Os vários tipos de objectivos 

A estratégia da empresa como referencial 

O sistema de medição do desempenho – Key Performance Indicators (KPI’s)  

O sistema de recompensa 
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Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 345 – Gestão e Administração 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 05, 06 e 07 de Maio de 2011 

Horário:  5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. Nuno Queirós 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto 

Pós-Graduado em Economia Europeia pela Universidade Católica Portuguesa (1988) 

Formador Certificado 
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5ª MÓDULO – LOGÍSTICA 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Conhecer a Importância da Logística na Empresa 

Conhecer os Modelos de distribuição existentes 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Logística 

Modalidades de distribuição 

Casos Práticos 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 341 - Comércio 
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Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 02, 03 e 04 de Junho de 2011 

Horário:  5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Eng. António Trigo de Morais 

Licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP 

Formador Certificado 
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6ª MÓDULO – QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Entender e explicar os princípios Lean Thinking e Six Sigma; 

Entender os benefícios do Lean Thinking e Six Sigma na qualidade das empresas 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Lean Thinking 

Six Sigma 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 347 – Enquadramento na Organização/Empresa 
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Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 29 e 30 de Setembro e 01 de Outubro de 2011 

 Horário: 5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

Sábado – 14h00 às 18h00 

  

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Eng. Carlos Rodrigues 

Licenciado em Gestão de Operações pela Universidade de Aveiro 

Formador Certificado 
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7ª MÓDULO – INOVAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Público-Alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

Objectivos 

  

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

 

Caracterizar o conceito e a importância da inovação; 

Distinguir os diversos tipos de inovação; 

Identificar os fundamentos básicos de uma estratégia; 

Identificar os desafios e as barreiras no desenvolvimento de uma estratégia inovadora; 

Analisar as principais etapas do processo de inovação estratégica e aplicar as regras à sua própria 

empresa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O que é Inovação e porque é tão importante inovar? 

Os diferentes tipos de Inovação 

Fundamentos básicos de uma Estratégia 

A Inovação na Estratégia em 3 etapas: 
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1. Preparar o ambiente para inovar 

2. As 3 regras da Inovação Estratégica 

3. Os 4 Passos no processo de inovação estratégica e as curvas de valor: metodologias Oceano Azul 

Os desafios de desenvolver uma estratégia verdadeiramente inovadora: ultrapassar barreiras mentais, 

vencer receios e lidar com imprevistos 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 345 - Gestão e Administração 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 20, 21 e 22 de Outubro de 2010 

Horário:  5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

  

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. António Paraíso 

Licenciado em Assessoria de Gestão pelo ISCAP. Formador Certificado. 
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 8º MÓDULO - O LÍDER COMO GESTOR DE EQUIPAS 

 

Público-alvo 

 

Profissionais que desempenhem cargos de responsabilidade nas empresas e que não podem despender 

de muito tempo fora das organizações: Empresários, Directores-Gerais, Administradores, Directores 

Executivos, etc. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 

Sensibilizar os Administradores e Gestores para as várias tarefas necessárias a um líder empresarial no 

contexto da nova economia baseada no conhecimento de temas que correspondem às competências 

genéricas mais comuns para a maioria dos profissionais que desempenham cargos de Gestão nas 

empresas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

Definir os elementos estruturantes de uma equipa 

Caracterizar as dimensões de coesão de uma equipa 

Utilizar a sociometria como técnica de definição de equipas 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

A Liderança 

A Motivação 

A gestão de equipas 

Casos Práticos 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 10h – Formação Presencial (3 Dias) 

Área de formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
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Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 03, 04 e 05 de Fevereiro de 2011 

Horário: 5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

 Sábado – 14h00 às 18h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. João Leite 

Licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. 

Formador Certificado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


