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A L B E R T  E I N S T E I N

“I have no special talent. 
I am only  passionately 
curious.”



Em função do interesse da AMEP – Associação dos Médicos

Estomatologistas Portugueses em desenvolver competências de

Gestão de Empresas entre os seus associados e respetivos

colaboradores, preparou-se uma proposta dos módulos sobre os

temas considerados imprescindíveis para gerir uma empresa como é

uma clínica médica.

Dá-se grande relevo aos temas de natureza Contabilística e

Financeira, fundamentais para compreender e antecipar a

rentabilidade e viabilidade do negócio. Incluíram-se ainda dois

módulos dedicados à elaboração da estratégia voltada para a

satisfação do cliente, bem como a negociação e resolução de

conflitos.

Será ainda muito importante dedicar um módulo às questões

operacionais e de logística, mas como são muito específicas deste

negócio, sugere-se o envolvimento dum parceiro desta especialidade,

a definir

Enquadramento



Diretor-Adjunto da Formação de Executivos e Diretor-Geral para 

África na CATÓLICA-LISBON. Mestre em Investigação 

Operacional e Engenharia de Sistemas (UTL) , MBA (UNL), 

Pós-Graduado em Modelos de Avaliação e Decisão Multicritério 

(U. Laval, Québec) e Licenciado em Economia pela CATÓLICA-

LISBON, onde é Professor Convidado e coordena também o 

PGG - Programa Geral de Gestão e o PAGAP – Programa 

Avançado de Gestão e Avaliação de Projetos. 

Direção do Programa

José Filipe Rafael



Estrutura

Módulo Docente

Estratégia de Gestão do Cliente Pedro Celeste

Contabilidade Financeira Jorge Carvalheiro

Gestão Financeira Tiago Teles de Abreu

Controlo de Gestão Sofia Pereira

Negociação e Gestão de Conflitos João Matos

Logística e Operações TBD



If it doesn’t 
challenge you,
It doesn’t 
change you.



SOBRE • São grandes as transformações que ocorrem atualmente na relação das

empresas com os seus clientes e mercados, fruto do alargamento de uma

oferta cada vez mais competitiva, a par do reforço da posição negocial dos

compradores, progressivamente mais informados e menos condescendentes

com eventuais ineficiências processuais e comportamentais.

• A focalização da gestão na ótica dos clientes permite percecionar a dinâmica da

empresa na perspetiva da sua competitividade e criar condições para superar

os constantes desafios dos mercados relevantes onde operam.

• A reforço de uma lógica de Criação de Valor para o cliente permite aliar uma

adequada Estratégia Comercial ao nível de Diferenciação da Oferta e respetiva

Comunicação e valorização. O recurso a dados que permitam quantificar

adequadamente a estratégia permite a análise e tomada de decisão, ajustada

ao cumprimento dos seus objetivos, bem como na gestão da sua medida de

eficácia e eficiência.

Doutorado em Gestão pela Universidade Complutense de 

Madrid. Diplomado por INSEAD, London Business School, MIT 

Management Sloan Management, Harvard Business School, 

Imperial College of London, Kellogg School of Management 

de Chicago e IESE Business School. Na Catolica Lisbon School

of Business & Economics é Director Académico dos Executive

Master in Management e coordenador do Programa 

Avançado de Marketing para Executivos, Programa de Gestão 

Comercial e Vendas, Programa de Gestão em Marketing 

Digital, Programa Avançado do Turismo e diversos cursos 

intra-empresa. Director Geral da PC&A – Consultores de 

Marketing Estratégico. Membro do IMD World

Competitiveness Yearbook 2021. Autor dos livros Marketing 

Performance, Estratégias de Marketing – Colectânea de Casos 

Portugueses e Comunicación Empresarial. Autor do Blogue 

Marketing Thoughts, colabora com vários órgãos de 

comunicação, como o Expresso, Exame, Dinheiro Vivo, Revista 

Do It, Link to Leaders e Executiva.

Pedro Celeste
OBJETIVOS • Compreender os desafios que se colocam à clínica do futuro;

• Fornecer o instrumental técnico e teórico para a análise dos clientes, bem como

os procedimentos para a tomada de decisão.

• Sensibilizar para a importância da Gestão Comercial como elemento crítico

para a rentabilidade da gestão da clínica;

• Identificar os principais indicadores de desempenho comercial de uma clínica.

• Gerir o preço e promoções de forma eficaz

• Conhecer as ferramentas da comunicação empresarial e métodos de avaliação

de campanhas;

• Como refletir a estratégia de Marketing e Comunicação num Plano de Ação;

TÓPICOS • Tendências de Mercado

• Compreender o Mercado e os Clientes

• Análise de Mercado e Posicionamento da Marca

• A Gestão Comercial da Clínica

• Plano de Ação

Estratégia de Gestão do Cliente



SOBRE • O objetivo deste módulo é dotar os participantes de bases contabilísticas para

perceberem a realidade financeira das empresas. O gestor de um negócio tem

de compreender a realidade da empresa que gere. A contabilidade financeira

tem como papel fundamental construir e comunicar os elementos que

permitam aferir de forma adequada esta realidade. Os gestores necessitam de

apreender a lógica que preside à construção dos mapas financeiros que lhes

são apresentados e de saber interpretá-los por forma a poderem tomar as

decisões mais corretas.

• Este módulo visa garantir a compreensão e análise dos documentos

contabilísticos como base para a obtenção de informação para a tomada de

decisão. Para tal, apresentam-se os três documentos fundamentais: o

Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de

Caixa. É explicada a sua construção e a relação entre eles. Também se faz

uma abordagem dos conceitos fundamentais de uma análise económico-

financeira.

• O módulo tem uma componente muito prática. Os conceitos teóricos são

introduzidos e imediatamente de seguida são feitos pequenos casos práticos a

ilustrar a matéria dada. Alguns casos são académicos, para permitir a melhor

compreensão de alguns temas, mas o caso mais relevante é de uma empresa

real.

TÓPICOS • A contabilidade como fonte de informação para a gestão dos negócios.

• Normalização contabilística, ciclo contabilístico e fluxos da empresa.

• Características, estrutura e principais rubricas das demonstrações financeiras:

• Balanço;

• Demonstração dos Resultados;

• Demonstração dos Fluxos de Caixa.

• Principais operações de fim de exercício.

• Análise de demonstrações financeiras de diferentes indústrias.

Contabilidade Financeira

Mestre em Gestão de Empresas Internacional e MBA pela 

CATÓLICA-LISBON e NOVA SBE. Licenciado em Contabilidade 

pelo ISCAL. Contabilista Certificado e membro do Colégio de 

Especialidade de Contabilidade Financeira da Ordem dos 

Contabilistas Certificados. No seu percurso profissional, foi 

Senior Manager da Deloitte e CFO em multinacional de 

consultoria em tecnologias de informação. É atualmente 

Diretor Financeiro de uma Sociedade de Advogados e 

Presidente do Conselho Fiscal de entidades gestoras de 

fundos de investimento e de pensões. Na CATÓLICA-LISBON 

é docente de Cost Accounting nas licenciaturas e de 

Contabilidade Financeira nos programas de formação de 

executivos.

Jorge Carvalheiro



SOBRE • Num contexto de extrema incerteza, torna-se fulcral para qualquer gestor ou

empresário dominar os fundamentos das finanças com vista a melhorar o

processo de tomada de decisão.

• Este módulo inicia-se com uma breve apresentação dos conceitos fundamentais

de cálculo financeiro com vista a nivelar os conhecimentos de todos os

participantes. Segue-se uma exaustiva discussão conceptual e quantitativa de

avaliação de projetos de investimento. Seguindo uma metodologia

eminentemente prática, os participantes irão aprender a estimar os resultados

operacionais incrementais e a transformar esses resultados em cash-flows.

• Uma vez que os recursos são sempre limitados, importa ordenar e selecionar os

projetos de investimento em função de indicadores de rentabilidade e de liquidez.

Por outro lado, e como estaremos sempre focados no futuro, qualquer previsão

financeira irá gerar incerteza. Assim sendo, impõe-se efetuar uma análise de

risco aos parâmetros do modelo.

• O módulo termina com a análise e discussão de um case study que sintetizará

os conteúdos desenvolvidos.

TÓPICOS • Conceitos Fundamentais de Cálculo Financeiro

• Avaliação de Projetos de Investimento

• Estimativa de Resultados (EBITDA) e Cash-Flows Incrementais

• Critérios de Seleção de Investimentos

• Análise de Risco

• Financiamento

• Análise e Discussão de um case study

Gestão Financeira

Mestre em Finanças e licenciado em Gestão pela CATÓLICA-

LISBON. Diplomado em Risk Management pela Imperial 

College Business School. Iniciou a sua carreira profissional 

em Banca de Investimento, sendo atualmente Administrador 

de várias empresas. Foi Director Nacional da ANJE –

Associação Nacional de Jovens Empresários. Na CATÓLICA-

LISBON, é docente de Finanças e Ética Empresarial nas 

Licenciaturas, Mestrados e Formação de Executivos.

Tiago Teles de Abreu



SOBRE • Este módulo pretende desenvolver conhecimento e capacidades na aplicação

de técnicas de management accounting no âmbito dos processos de tomada

de decisão, planeamento e controlo, e monitorização e avaliação de

performance. A ênfase será dada à vertente quantitativa sendo, no entanto, as

dimensões qualitativa e comportamental referidas na abordagem dos tópicos.

TÓPICOS TÉCNICAS DE MANAGEMENT ACCOUNTING:

• Revisão de terminologia, classificação de custos e comportamento de custos;

TOMADA DE DECISÃO:

• Modelo de custo-volume-lucro: análise break even; o modelo CVL como 

ferramenta de planeamento de lucro e de gastos; análise multiproduto; análise 

de sensibilidade;

• Margens de rentabilidade: margem de contribuição e margem bruta;

• Seleção de informação relevante para facilitar a tomada de decisão (custos e 

rendimentos relevantes e de oportunidade

PLANEAMENTO E CONTROLO:

• O ciclo de planeamento: planeamento estratégico e planeamento operacional;

• Utilização de custos standard para construção do Plano. Passos e atribuição 

de responsabilidades na construção do Plano;

• Orçamento flexível e análise de desvios de custos diretos variáveis. Os desvios 

de preço e de custos relacionados com a tomada de ações corretivas e com a 

monitorização de performance.

Controlo de Gestão

Diretora Executiva do Centro de Estudos Aplicados (CEA) da 

CATÓLICA-LISBON onde se licenciou-se em Gestão e leciona 

Análise Económico-Financeira e Contabilidade Financeira.

No seu percurso profissional, integrou os departamentos 

financeiro e de planeamento de multinacionais da indústria 

de bens de grande consumo (Procter & Gamble, Benckiser, 

PepsiCo). É também Managing Partner da empresa SCQuARE

Portugal.

Sofia Pereira



SOBRE • Acontece-nos a todos: quando achamos que temos tudo sob controlo, de

repente é necessário:

• Dizer não a um cliente particularmente conflituoso...

• Comprometermo-nos com um deadline inesperado e aparentemente

impossível...

• Lidar com um pedido dum colaborador que vai criar um precedente interno

perigoso

• E agora, o que fazer? Será que estamos preparados para lidar com estes

desafios e dificuldades? Será que conseguimos lidar de forma efetiva com

situações com elevado potencial de conflito? Será que conseguimos co-criar

uma solução benéfica para todos os envolvidos?

OBJETIVOS • Passar a encarar diferenças não como ameaças, mas como oportunidades

• Gerir situações internas de negociação

• Conseguir resolver conflitos através da conciliação de interesses

• Saber lidar eficazmente com pessoas e/ou situações difíceis

TÓPICOS • Estabelecer Relações de Cooperação

• Negociar Recursos

• Compatibilizar Prioridades

• Conciliar Interesses Diversos

• Atingir Resultados Triple Win

METODOLOGIA • Eminentemente prática, com sistematização, ilustração e aplicação dos 

princípios, estratégias e ferramentas da negociação interna e gestão de conflitos 

através de role-plays, para que assim os participantes passem da mera 

aquisição de conhecimentos teóricos à experimentação concreta e posterior 

utilização das competências adquiridas no seu quotidiano organizacional.

• Para maximizar o impacto desta metodologia e aproveitar da melhor forma o 

tempo das sessões, será necessário que os participantes procedam à 

preparação prévia dos role-plays a usar.

Negociação e
Gestão de Conflitos

João Matos

Professor na Católica Lisbon School of Business & Economics

(CLSBE) onde leciona desde 1995, tendo como principais 

interesses a negociação, a gestão de conflitos, a comunicação 

interpessoal e a persuasão. Tem uma ampla experiência de 

formação para executivos, tendo lecionado seminários 

presenciais e online nos temas referidos  para inúmeras 

empresas e entidades nacionais e internacionais que atuam 

nos mais diversos sectores económicos. Coordenador dos 

programas para executivos “Comunicação e Impacto 

Interpessoal” e “Programa de Especialização em Negociação”. 

Coordenador Académico do Executive Master in Leadership

Development e do Career Accelerator Lab do MSc.

Licenciado em Gestão e MBA pela CLSBE. Pós-Graduado em 

Research Methods for Management pela Aston Business 

School. Certificado em Negotiation Research & Teaching pelo 

Dispute Resolution Research Center da Kellogg School of

Management. Certificado em Business Communication pela 

American Management Association. Frequentou o Program

on Negotiation at Harvard Law School e o Negotiations & 

Influence Program na Haas School of Business da University

of California Berkeley.



LOCAL DA FORMAÇÃO

O Programa decorrerá em presencial nas instalações da Universidade

Católica Portuguesa, na CATÓLICA–LISBON.

HORÁRIO

Sessões sexta-feira à tarde (14h30 às 18h) e sábados de manhã (9h30

às 13h) com um espaçamento de cerca de três semanas entre

módulos.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPANTES

O programa inclui os materiais de apoio à formação, acesso a uma

plataforma onde será disponibilizada a documentação em formato

digital, coffee-breaks, estacionamento no Parque da UCP e seguro de

acidentes pessoais.

DIPLOMA

No final do programa será entregue um Diploma aos participantes que 

o completem com sucesso (presença em pelo menos 80% das 

sessões).



Módulo Docente Mês Dia

Estratégia de Gestão do Cliente Pedro Celeste mar/22

18 Sexta-feira

19 Sábado

25 Sexta-feira

Noções de Contabilidade Financeira Jorge Carvalheiro

abr/22

1 Sexta-feira

2 Sábado

8 Sexta-feira

Negociação e Gestão de Conflitos João Matos

29 Sexta-feira

30 Sábado

mai/22

6 Sexta-feira

Gestão Financeira Tiago Teles de Abreu

13 Sexta-feira

14 Sábado

20 Sexta-feira

Controlo de Gestão Sofia Pereira
27 Sexta-feira

28 Sábado

Logística e Operações TBD jun/22
TBD TBD

TBD TBD

CALENDÁRIO



No top 25 europeu das melhores escolas de 

Formação de Executivos, segundo o Financial Times. 

Acreditada pelas três instituições de referência 

mundial na avaliação das Escolas de Gestão. 


