
  
BUSINESS PLAN: Como construir um Plano de Negócios 

 

Público-Alvo 

 

Responsáveis pelo desenvolvimento de um Plano de Negócios como ferramenta de trabalho e/ou pela 

criação de novos negócios. 

 

OBJECTIVOS 

 

No final da acção de formação, cada participante deverá estar apto a: 

 

- Identificar as vantagens da elaboração de um Plano de Negócios na estruturação de uma ideia de 

negócio e na captação de financiamento; 

- Avaliar o risco associado a um projecto, identificando os pontos fortes e os pontos fracos em relação 

à concorrência e ao ambiente de negócio; 

- Definir estratégias de marketing; 

- Quantificar o desempenho económico e financeiro de um projecto; 

- Articular os investimentos a realizar com os financiamentos necessários; 

- Construir e utilizar instrumentos e técnicas de simulação de um Plano de Negócios. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. O que é o Plano de Negócios (PN) 

a. A decisão de empreender 

b. A avaliação da ideia/oportunidade de negócio 

c. Factores de sucesso na construção de um PN 

d. Erros mais frequentes na construção de um PN 

 

2. Estrutura base de um Plano de Negócios: 

a. Sumário Executivo 

b. Apresentação do Promotor 

c. Apresentação do Negócio 

d. Enquadramento do Sector 

e. O novo Produto/Serviço e posicionamento no mercado 

f. Organização e Gestão do negócio 

g. Estratégia de Marketing 

h. Estudo de Viabilidade Económica e Financeira. 

 

3. Avaliação do risco do negócio 

a. Análise externa (modelo 5 forças competitivas de Porter) 



   

 

b. Identificação de Ameaças e Oportunidades 

c. Análise Interna 

d. Identificação dos Pontos Fracos e Pontos Fortes 

e. Matriz SWOT. 

 

4. Análise do Mercado e Estratégia Comercial 

a. Definição da Estratégia de Marketing 

b. Marketing Mix 

 

5. Planeamento económico e financeiro 

a. Demonstrações dos Resultados previsionais 

b. Balanços previsionais 

c. Mapa de Cash-flows previsionais 

d. Valor Actualizado Líquido (VAL), Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) e Payback 

e. Análise de sensibilidade 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30 – Formação Presencial 

Área de formação: 345 - Gestão e Administração 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 14 a 18 de Novembro de 2011 

Horário: 15h30 às 21h30 

  

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 Queiroz 

MBA em Gestão de Operações Comerciais 

Pós Graduado em Estudos Europeus 

Licenciado em Economia 

Formador e Consultor nas áreas de Gestão e Administração. 

 



   

 

 


