
 

 

Área de formação 
Gestão e Estratégia 

Conteúdo Programático 
Estratégia e Competitividade 7h 

 

 
 
 
 
 
Destinatários 
Quadros executivos, gestores e 
empreendedores.  
Assessores de direção responsáveis 
por análise estratégica ou pelo 
Planeamento e Controlo. 
Consultores, formadores e 
professores universitários. 
 
Nº mínimo de inscritos 
6 
 
Pré-requisitos 
- 
 
Créditos: 100 
Para efeitos de certificação 
PRIMAVERA 
 
 
 
Contactos 
Angola/  (+244) 222 440 447 
academy_ao@primaverabss.com 
 
Cabo Verde/ (+238) 356 37 73  
academy@primaverabss.com 
 
Moçambique/ (+258) 21 303 388  
academy_mz@primaverabss.com 
 
Portugal/  
(+351) 253 309 241  
academy@primaverabss.com 

 
Objetivos 
Este curso visa dotar os participantes com técnicas e métodos 
para consolidar negócios de forma competitiva, precaver ameaças 
e detetar oportunidades que geram valor. 
A meta a atingir é entrar de tal forma em certos negócios – 
eficazmente escolhidos – que usando uma competitividade 
superior se alcancem resultados bem acima da média. 
 
Principais Objetivos: 

 Tomar a decisão de entrar em determinado negócio e 
como o fazer 

 Tomar a decisão de se retirar de determinado negócio e 
as razões 

 Saber quando é que se está em condições para abordar 
outros mercados ou outros negócios 

 Saber se faz sentido procurar parceiros e como se devem 
fazer as parcerias 

 Saber para que serve uma empresa e qual a sua finalidade 
ou desígnio estratégico 

 
 
 
Plano de Formação 
 
O Processo de Análise Estratégica 
O conceito de estratégia das organizações e a mente 
do estratega 
Modelos de abordagem; - Inside-Out vs Outside-In 
A análise externa do contexto 
A análise interna 
Desígnio estratégico 
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Plano de Formação (continuação) 
 
A formulação estratégica 
Formulando a estratégia para um negócio (business 
strategy) 
Modelos de análise da Dinâmica competitiva 
Formulando a estratégia para um grupo 
empresarial (corporate strategy) 
Desenvolvimento externo e reestruturações: - 
Fusões e Aquisições 
Estratégias de Internacionalização 
Estratégias relacionais: - Alianças e redes 
 
A implementação estratégica 
Corporate Governance 
Estrutura Organizacional e Sistemas de Controlo 
A Liderança Estratégica 
O Empreendedorismo 

10% 

 
40% 

 
50% 

 


