MASTER EXECUTIVO

GESTÃO ESTRATÉGICA
A SGS Academy® tem o prazer de apresentar o Master Executivo em Gestão Estratégica, em Ponta
Delgada.
O Master Executivo em Gestão Estratégica pauta-se por um modelo pedagógico de elevada
componente prática e por constituir uma verdadeira ferramenta de apoio à Inovação.


Tem responsabilidades ao nível da coordenação, gestão e direção de departamentos e não tem
formação em Gestão?



As suas decisões têm implicações não só ao nível do departamento, mas também no negócio e



na estratégia global da Empresa?
Tem de elaborar um Plano de Negócios para a sua empresa / departamento?

O curso abordará essencialmente temas práticos da área da gestão empresarial, incluindo a elaboração
de um PLANO DE NEGÓCIOS, pautando-se o modelo pedagógico pela simplicidade e objetividade das
matérias e a sua aplicação prática a situações da gestão das organizações.
MASTER EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Ponta Delgada: Início a 14 maio 2015
Duração: 120h (Pós-laboral)
Destinatários:
 Quadros intermédios e gestores de topo, sem formação académica de gestão, com
responsabilidades de coordenação, gestão e direção e cujas decisões tenham implicações na
estratégia das organizações.
 Todos os que, possuindo formação académica de gestão, queiram atualizar conhecimentos ou
adquirir novas formas e metodologias de gestão, incluindo a vertente de gestão comercial.
Certificado: Formação profissional SGS com reconhecimento internacional
Investimento: Contacte-nos!
Investimento: 2.900,00€+IVA à taxa em vigor na RAA
Campanha promocional: 2.175,00€+IVA para inscrições efetuadas até um mês antes da data de
realização do curso.
CAMPANHA ESPECIAL GRUPOS/EMPRESAS (aplicável a todas as edições):
 30% de desconto na 2ª inscrição
 60% de desconto na 3ª inscrição
 OFERTA da 4ª inscrição
Possibilidade de pagamentos faseados:
 Pagamento 1 – aquando da Inscrição;
 Pagamento 2 – no início primeiro mês de aulas;
 Pagamento 3 – no início segundo mês de aulas;
 Pagamento 4 - no início terceiro mês de aulas (e à partida o último).
Para mais informações e/ou inscrições contate:
SGS Portugal, SA - Delegação Açores
Rui Martins
T.: 296 30 25 90
rui.martins@sgs.com

