
 

 
 
 
 

  

Finanças para Não Financeiros – São Jorge 

 

Público-Alvo 

 

Gestores das áreas funcionais de vendas, comercial, marketing, produção, recursos humanos. 

Quadros sem formação financeira com responsabilidades de gestão de uma empresa ou de um centro 

de custo. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 

Conhecer os princípios, técnicas e metodologias de análise financeira, para obtenção de uma visão 

integrada da situação económico-financeira da empresa. 

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 

No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 

 

• Identificar a importância e os elementos fundamentais da gestão financeira de uma unidade de 

negócios; 

• Identificar as diversas áreas de análise, bem como, reconhecer e aplicar as respectivas técnicas; 

• Saber preparar as demonstrações financeiras para análise; 

• Saber avaliar a capacidade a capacidade financeira e económica da empresa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• A empresa e o circuito económico. 

• As peças contabilísticas e documentos básicos de análise: Balanço; Demonstração de 

Resultados; Demonstração de Fluxos de Caixa. 

• Métodos e técnicas de análise: comparações sucessivas; indicadores ou rácios; análise rubrica-a-

rubrica. 

• Capacidade financeira e capacidade económica: necessidade de financiamento do ciclo de 

exploração; fundo de maneio; regra do equilíbrio financeiro; estrutura dos capitais 

permanentes; liquidez da empresa; solvabilidade; análise da rendibilidade. 

• Casos Práticos 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 

Área de Formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 



   
 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 10 a 12 de Novembro de 2011 

Horário: 18h00 às 21h30 

Dia 12: 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 

 

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 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua 

 

Formador 

 

Dr. Mário Bessa 

 

Licenciado em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra. 

Técnico Oficial de Contas. 

Formador Certificado. 


