
 

 

 

 

 

  

Curso: Passo a Passo para Elaborar o Plano de Negócios  
da sua Empresa 
  

 
Público-Alvo 

  
  
  

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

criação de novos negócios. 

 
ENQUADRAMENTO 

 

Seguir as etapas do plano de negócios ajuda o empreendedor a descobrir a melhor maneira de atuação 
no mercado. 

Errar no papel é bem melhor do que errar no mercado. Prepare-se para elaborar um plano de negócios, 
tendo o conhecimento de quais caminhos devem ser seguidos diminuindo riscos e incertezas.  

 
Objetivos 

 
 No final da ação 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 projeto, identificando os pontos fortes e os pontos fracos em relação 

à concorrência e ao ambiente de negócio; 

- Quantificar o desempenho económico e financeiro de um projeto; 

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

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

 Estrutura de um Plano de Negócios 
 Noções básicas para o desenvolvimento de um Plano de Negócios: 
 Estimativa de rendimentos e de gastos 
 Análise das rubricas de investimento 
 Estruturação de um plano de financiamento 
 Os critérios de avaliação de viabilidade do Plano de Negócios 

 



   

 

Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 20 Horas – Formação Presencial 
Áreas de Formação:   344 – Contabilidade e 345 - Gestão 
Local: Sala de Formação da CCAH - AH 
 
Calendarização 

Período para a realização do curso:  de 25 a 29 de setembro de  2017 
Horário: das 09h às 13h 
Local: sala de formação da CCAH 
 
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 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua 
 
Formador 

Paulo Gonçalves 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto 
Formador e Consultor Certificado 
 
 
Inscrição 

 
€ 100,00 por participante inscrito através de empresa associada 
€ 150,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 15 
Data limite de inscrição: 20 de setembro de 2017 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no 
nosso site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 
 
 
 


