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Porquê este curso?
Melhore o desempenho da organização e assegure o alinhamento entre a estratégia definida e as atividades 

operacionais. Mantenha uma vantagem competitiva sustentável com a metodologia Balanced Scorecard. O sucesso 

das organizações depende, cada vez mais, de uma execução estratégica integrada. Com este curso saiba como 

implementar a metodologia de Balanced Scorecard, que alinha estratégia, objetivos e ações. Facilita ainda a 

monitorização e a implementação de medidas corretivas em tempo real e promove a comunicação e compreensão 

da estratégia por todos os colaboradores. Saiba como promover crescimento e potenciar a criação de valor 

comprometendo todos os colaboradores com o sucesso da estratégia da organização.

O que vai aprender?
Aplicar a metodologia Balanced Scorecard;

Avaliar periodicamente o plano de ação 

estratégico implementado;


Detetar áreas-chave de intervenção e desvios a 

corrigir;


Desenhar um mapa estratégico com as várias 

perspetivas  do Balanced Scorecard.


A quem se destina?
A todos os profissionais que contribuem para a 

formulação, planeamento ou execução estratégica;


A todos os gestores e profissionais com cargos de 

liderança;


A todos os profissionais que desejam contribuir de 

forma ativa para a estratégia da organização;


A todos os profissionais interessados em gestão 

estratégica;


A todos os profissionais interessados na 

metodologia de Balanced Scorecard.
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A SABE Online

Somos uma nova editora, produtora e distribuidora de 

cursos online. Disponibilizamos cursos que respondem às 

necessidades mais atuais de aprendizagem profissional e 

de valorização pessoal. Queremos tornar-nos o seu parceiro 

de aprendizagem. Os cursos da SABE Online têm um preço 

acessível e são oferecidos pelos melhores autores que 

podem existir: profissionais com experiência prática sobre 

o que ensinam.

Este curso inclui
103 minutos de conteúdos de qualidade em vídeo HD;

Respostas do autor às suas dúvidas e às dúvidas de 

outros alunos;



Exercícios em cada módulo e ainda uma avaliação final 

do curso;



Anexos preparados pelo autor;

Um certificado de realização, que receberá no fim do curso.

Poderá tirar e guardar apontamentos;

Tornar a organização focada na estratégia;

100% Online

Se não estiver satisfeito nas primeiras 
24 horas, devolvemos o seu dinheiro. Conteúdos práticos Acesso permanente aos cursos

Desafios do autor: poderá responder e ver as respostas 

de outros alunos;



Quidgest

Joana Miguel Santos

É uma empresa portuguesa de consultoria e desenvolvimento de sistemas de informação, que 

aposta na inovação e investigação em Engenharia de  Software desde 1988. Na área da Gestão 

Estratégica, a empresa criou o software BSC Quidgest®, uma ferramenta eficaz no apoio à 

implementação da metodologia de Balanced Scorecard.

É consultora de Gestão Estratégica na Quidgest, na qual implementa e monitoriza o software BSC 

Quidgest® em diferentes organizações públicas e privadas. Como formadora, é especialista nas áreas 

de “Gestão Estratégica e Balanced Scorecard” e “Balanced Scorecard para a internacionalização”. É 

licenciada em Gestão, possui um Master Executivo em Gestão com Especialização em Marketing 

Estratégico, na Universidade Católica Portuguesa.



Capítulos:

Capítulos:

Avaliação

Conclusão  5min

 20min

Anexos

Referências

Módulo 3 - Elaboração do plano de ação

Definir os objetivos estratégicos

Desenhar o mapa da estratégia

Selecionar os indicadores-chave de desempenho

Indicadores-chave de exemplo

 17min

Módulo 4 - Implementação do plano de ação

Executar a estratégia

Avaliar a execução da estratégia

Caso prático: avaliar a execução

Agir face aos resultados

 21min

Caso prático

Prática guiada de desenho do mapa estratégico

Ferramentas de análise

Orientações práticas sobre a metodologia BSC

Funcionalidades do BSC Quidgest®

2

Preço
Poderá consultar o preço atual deste curso no site da SABE Online. http://sabe-online.com/courses/28

Estrutura do curso

Introdução

Módulo 1 - Gestão estratégica e Balanced Scorecard

A gestão estratégica

O que é o Balanced Scorecard

As vantagens da metodologia

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Quiz

Resumo do módulo

Desafio

Capítulos:

Capítulos:

 17min

 4min

Módulo 2 - Diagnóstico e definição do plano de ação

O modelo top-down de formulação da estratégia

Analisar a estratégia da organização

Analisar os riscos e as oportunidades

Perspetivas estratégicas

 18min
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Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.

Onde Estamos: Rua Dom Luís I 3, 3o andar

1200-149 Lisboa

Telefone: +351 967 637 983

E-mail: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas primeiras 
24 horas, devolvemos o seu dinheiro. Conteúdos práticos Acesso permanente aos cursos

Meios de pagamento


