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AUMENTE OS SEUS RESULTADOS 

COM UM PLANO DE NEGÓCIOS 

Oeiras, 15 de maio, 9h30 – 13h00 

  

                               

                                        Parceria: 

 

www.aerlis.pt 

 

                
 

INSCRIÇÃO 

PROGRAMA 

Objetivos: 

- Para que serve um Plano de Negócios 

- Os objetivos de um Plano de negócios  

- Aspetos-Chave do Plano de Negócios 

- A Estrutura de um Plano de Negócios  

Conteúdos:  

- Construir um Plano de Negócios e retirar benefícios  

- Aumentar os resultados com um Plano de Negócios 

- Identificar e potenciar as variáveis dos negócios 

- Vantagem competitiva em ter um Plano de Negócios 

- Dez passos para maximizar a sua marca 

Público em geral: 35 €  

Associados AERLIS ou de Entidades Filiadas: 10€ 

Isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA 

 

 

Oeiras - Rua S. Salvador da Baía, Edifício  AERLIS, 2780 - 017 Oeiras   Tel.: +351 210 105 000   Fax: +351 210 105 001   E-Mail: aerlisoeiras@aerlis.pt  

Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho CESN, Edifico 6,  2710 – 418 Sintra  Tel.: +351 219 242 454  Fax: +351 219 243 644  E-Mail: aerlisintra@aerlis.pt  

Carregado – Torre, 2580 – 512 Carregado  Tel.:+351 263 860 260  Fax: +351 263 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

ENQUADRAMENTO 

ORADORES 
 

João Barroca, Economista na NEWGEST 

Licenciado em Gestão de Empresas, com especialização 

em Finanças e Controlo Orçamental.  

Mestre em Economia Portuguesa e Integração 

Internacional pelo ISCTE. 

Formador especialista na área do Empreendedorismo, 

Especialista na elaboração de projetos de investimento, 

planos de negócio e estudos de viabilidade económico-

financeiros para a concretização de investimentos em 

Portugal e PALOP. 

 

Filipe Martins, Managing Partner da NEWGEST 

Licenciado em Gestão de Empresas com especialização 

em Ciências Empresariais.  

MBA em Gestão de Empresas. 

Forte vertente contabilística e financeira; Especialista em 

Estratégia Empresarial; Consultor e Gestor de Projetos.  

Especialista em estratégia empresarial; Coach; Autor e 

fundador da BCA – Academia de Negócios. 

 

Um Plano de Negócios deve ajudar o empreendedor a 

compreender todas as dimensões do seu negócio, bem como 

orientar o desenvolvimento da empresa no curto, médio e 

longo prazo, mediante a criação de objetivos operacionais, 

táticos e estratégicos. Deve ser um plano que se foque nas 

linhas essenciais do projeto, que defina a alocação dos vários 

tipos de recursos e que esteja concebido para concretizar a 

ideia que se pretende implementar, bem como para 

solucionar os problemas que inevitavelmente irão surgir. 

 

Um Plano de Negócios não serve unicamente para suportar o 

início de um negócio ou uma candidatura a um 

financiamento. A principal vantagem está relacionada com o 

planeamento e em como evitar que se comentam erros nos 

negócios. Outra vantagem é a pesquisa dos nossos 

concorrentes e de como ficamos a saber como funcionam, 

quais os seus pontos fracos e o que precisamos melhorar 

para obtermos mais quota de mercado.  

 

Este workshop tem como propósito dotar os empresários de 

ferramentas e metodologias para terem o domínio do seu 

negócio e conseguirem alcançar mais resultados. 

PÚBLICO-ALVO 

Empreendedores com projetos inovadores em fase de 

arranque, Administradores, Gerentes e Diretores-Gerais. 
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