Curso FEXGG - Gestão Geral e Auditoria de Gestão
21,00 Horas
Introdução
Os “Cursos de Formação para Executivos”, promovidos pela Actual Training, têm por finalidade responder a
necessidades específicas de formação, na área da gestão.
Este curso de Gestão Geral e Auditoria de Gestão é essencialmente prático e tem por objectivo não só preocupações
metodológicas relacionadas com as diferentes áreas do modelo de gestão – Planear, Organizar, Liderar e Controlar -,
como aproveitar esses mesmos conhecimentos para colocar os participantes perante a resolução de casos práticos. Esta
metodologia de formação permite consolidar os conhecimentos adquiridos, de modo a que os participantes possam
facilmente aplicar esses conhecimentos nas suas empresas.
Na construção deste curso de Gestão Geral e Auditoria de Gestão, a Actual Training, teve a preocupação de estruturar
os temas de modo consistente e com um número de horas que permitem uma formação teórica e prática sólida
(apoiada em exercícios), para que os formandos possam utilizar os novos conhecimentos nas suas empresas.
Público-alvo
São destinatários deste curso Administradores, Gerentes e Directores com responsabilidade de gestão geral da
empresa. São também destinatários pretendentes a funções na área da gestão geral de empresas.
Quando completar o curso
O participante deverá estar:
- Habilitado a compreender o modelo de gestão e a aplicá-lo;
- Capacitado para conhecer e trabalhar os documentos a serem utilizados no processo de gestão;
- Apto a saber interpretar os dados recolhidos, de modo a tomar as melhores decisões.
Pré-requisitos
Alguns conhecimentos em Gestão.
Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
1. A Gestão e o Gestor
• Conceitos de Gestão e o Ciclo de Gestão
• A profissão de Gestor
• A agenda do gestor por prioridades
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2. O Planeamento. Construção de folhas de trabalho
3. A organização. Construção de folhas de trabalho.
4. A liderança. Construção de folhas de trabalho

5. O controlo. Construção de folhas de trabalho
6. Auto-avaliação da performance do Gestor. Modelo
7. Conclusões e Avaliação do curso
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