
  
Finanças para Não Financeiros 

 

 
Público-Alvo 

Quadros sem formação financeira, que tenham a responsabilidade de gestão de uma 
empresa, de uma actividade ou de um centro de custo. 
 
OBJECTIVOS 

 
- Aplicar conceitos essenciais como são os Resultados, Margem Bruta, Cash-Flow, Equilíbrio 
Económico e Financeiro, Fundo de Maneio, Liquidez, TIR, VAL, entre outros; 
- Identificar as relações existentes entre as diversas componentes do Balanço e da 
Demonstração dos Resultados; 
- Analisar e avaliar o impacto de todas as decisões sobre os resultados da Empresa; 
- Construir e interpretar um quadro de indicadores económico-financeiros que permitam 
conduzir a actividade da empresa;  
- Interpretar os resultados do controlo de gestão de forma a atingir os objectivos propostos 
pela Gestão. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. A Empresa e o circuito económico: fluxos reais e fluxos financeiros 
2. O Balanço e sua composição: da perspectiva contabilística à perspectiva financeira 
3. A Demonstração dos Resultados e a sua composição: VBP, VAL e Margem Bruta 
4. O Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

5. Como avaliar o equilíbrio económico e financeiro de uma empresa: o Fundo de Maneio, as 
Necessidades em Fundo de Maneio e a Tesouraria Líquida (análise prática de casos) 
6. Análise do endividamento: selecção das alternativas de financiamento (o financiamento 
de curto, médio e longo prazo) 
7. Análise dos resultados: EBITDA, Cash-Flow, Ponto Crítico e Margem de Segurança 
8. Métodos e técnicas de análise financeira (rácios e indicadores: indicadores de 
rendibilidade; indicadores de funcionamento e indicadores financeiros) 

9. Análise da viabilidade económica e financeira de um projecto de investimento (análise 
prática de casos) 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 

 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 10 a 14 de Maio de 2010 
Horário: 15h30 às 21h30 



   

 

 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 

 
Dr. Paulo Gonçalves 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
Formador e Consultor Certificado. 

 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 
 
Plano Fidelidade –Conheça as Vantagens. 
 
 
 

 
  

 
 


