
 
 
Como Analisar Mapas Contabilísticos na Perspectiva do Gestor/Empresário 

 
Público-Alvo 
 

Empresários e gestores sem formação contabilística. Quadros operacionais ou funcionais com 
necessidades formativas em gestão financeira. 
 
Objectivos 
 
Dotar os formandos de conhecimentos técnicos em contabilidade empresarial, capacidade de 
reconhecimento e aplicação das principais regras contabilísticas, da terminologia utilizada, 
princípios gerais subjacentes à recepção e tratamento da informação contabilística. 
No final da acção de formação, cada participante deverá estar apto a: 
� Interpretar as novas peças contabilísticas elaboradas de acordo com o SNC e identificar a 

informação relevante para a gestão da empresa; 
� Analisar a situação económica, financeira e monetária da empresa; 
Utilizar eficazmente os instrumentos e as técnicas de análise financeira adaptados à nova 
leitura da realidade introduzida pelo SNC. 
 

Conteúdo Programático 
 
1. A informação como instrumento de gestão 
 
1.A empresa e o circuito económico: caracterização prática das perspectivas financeira, 
económica e monetária 
2.Leitura das principais demonstrações económico-financeiras (análise comparada SNC/POC) 
2.1.A Demonstração dos Resultados: como se formam os resultados (estudo da sua 
composição) 
2.2.Conceitos relevantes para a gestão (rendimentos e gastos, margem bruta, VAB, EBITDA, 
EBIT, cash-flow, resultados, ponto crítico de vendas e a margem de segurança) 
2.3.O Balanço: da perspectiva contabilística à perspectiva financeira 
2.4.Conceitos relevantes para a gestão (fundo de maneio, necessidades em fundo de maneio e 
tesouraria) 
2.5.A Demonstração dos Fluxos de Caixa: instrumentos de registo e controlo dos movimentos 
de tesouraria 
 
2. Impacto do SNC nos principais rácios 
1.Calcular e interpretar os diferentes tipos de rácios 
2.Análise económica 
3.Análise financeira 
4.Construção de um painel de gestão aplicável à realidade empresarial 
 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 20 – Formação Presencial 
Área de formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 
 
 
 



   
 

 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 04 a 08 de Abril de 2011 
Horário: 17h00 às 21h00 
 
 
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 nas áreas de Gestão e Administração.  
 
Inscrições 
Associado:   € 135                                          Não associado:  300 
Pagamento no acto da inscrição: 5% de desconto 
 
O curso somente se realizará com o mínimo de 12 formados 

 


