Nome do Curso: UFCD 4320 – Gestão e Análise Financeira
Público-Alvo
Destina-se a todos aqueles que pretendam obter ou reforçar conhecimentos e competências na área da
análise financeira, num curto prazo de tempo, mas sendo também indicado para profissionais de outras
áreas, que pretendam adquirir e consolidar competências neste âmbito.
OBJETIVOS
Identificar os objetivos da função financeira.
Descrever o ciclo financeiro da empresa.
Interpretar a informação económica, financeira e patrimonial contida, num balanço e em balanços
sucessivos.
Elaborar um orçamento de tesouraria.
Propor soluções financeiras ou alteração do plano de atividades da empresa em função dos
resultados do orçamento de tesouraria.
Calcular o valor de uma quantia de dinheiro diferida no tempo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A função financeira na empresa
o

Conceitos

o

Objetivos

Os mecanismos financeiros na empresa
o

Os fluxos reais e os fluxos monetários

O ciclo financeiro
Elementos que servem de base à análise da função financeira
o

O balanço

o

A demonstração de resultados

Análise económico-financeira da empresa
o

Critérios de análise

o

Análise gráfica do Balanço

o

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos

o

Método dos Indicadores ou Rácios

O Papel do gestor financeiro
o

A curto prazo

o

A longo prazo

Estudo das fontes de financiamento
O Orçamento de Tesouraria e o Plano Financeiro
O risco como determinante da rentabilidade da empresa
o

Comportamento do investidor face ao risco

o

Variação de uma quantia de dinheiro no tempo

Carga Horária e Área de Formação
Nº de horas: 25 Horas – Formação Presencial
Área de Formação: 345 – Gestão e Administração
Calendarização
Período para a realização do curso: Dias 03, 04, 05, 10, 11 e 12 novembro de 2016
Horários:
Dias 03 e 04 de novembro – das 18h30 às 21h30
Dias 05 e 12 de novembro – das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30
Dias 10 e 11 de novembro – das 18h30 às 22h

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
Ativo – exercícios práticos
Modalidade de Formação
Formação Contínua
Formador
Mário Bessa
Licenciado em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra.
Técnico Oficial de Contas.
Formador Certificado.

Inscrição
€ 117,00 por participante inscrito através de empresa associada

€ 260,00 para não associados
Mínimo de formandos: 10
Máximo de formandos: 15
Data limite de inscrição: 02 de novembro de 2016
Observação
Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso
site (www.ccah.eu/formacao).

