
 

 
Gestão de Dívidas e Pagamentos 
Curso Ministrado em Simulador Informático denominado Ambiente Empresarial 

 
Público-Alvo 
 
Contabilistas, Técnicos Oficiais de Contas, Directores Financeiros ou quaisquer outros 
técnicos da área da gestão financeira. 
 
OBJECTIVOS 
 

• Habilitar os formandos com as competências para estruturar  e desenvolver um 
sistema de informação de base informática para tratamento do processo financeiro 
empresarial. 

• Compreender os ciclos de proteiformismo empresarial 
• Compreender os fenómenos gerados de dívidas 
• Conhecer as diversas formas de pagamento 
• Saber estruturar as tabelas de gestão integrada da informação financeira 
• Dominar as técnicas de tratamento dos pagamentos e cobranças 
• Experimentar o uso de sistema de informação no tratamento das cobranças e dos 

pagamentos 
• Saber interpretar e organizar correctamente a informação 
• Desenvolver a análise crítica sobre os resultados obtidos 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 – Os Aprovisionamentos 
  
 1. As requisições 
 2. O comércio electrónico: noções e formas 
 3. A recepção de compras 
 4. A análise de necessidades 
 5. A relação com a gestão de encomendas 
 6. Os descontos, comissões, royalties e impostos       
 7. A exploração estatística 
 
2 – Facturação e Gestão Comercial   
  
 1. A expedição e a facturação; factura electrónica  
 2. A segurança nas relações comerciais: gestão de plafond e disponibilidades 
 3. As imputações 
 4. A gestão de documentação 
 5. O tratamento físico dos movimentos gerados 
 6. A exploração estatística e o painel de gestão 
  
 
 
   



   
 

3 – A Gestão de Cobranças 
 
 1. As tabelas 
 2. As transferências electrónicas 
 3. A análise da posição de documentos 
 4. O encontro de contas 
 5. A gestão de cheques pré-datados 
 6. A Gestão do Recibo 
 7. Os memorandos electrónicos 
 8. A cobrança duvidosa 
 9. A análise ageing 
 10. A imputação contabilística 
 11. As implicações na gestão de comissões 
 12. A gestão estatística e o painel de gestão 
 13. A relação com as letras a receber 
 
4 – Gestão de Dívidas e Pagamentos  
 
 1. Os conceitos e as tabelas 
 2. Os movimentos 
 3.  As marcações de pagamento 
 4. As conferências 
 5. A análise ageing 
 6. O encontro de contas 
 7. A análise de relações intracomunitárias 
 8. Os pagamentos: o cheque, a transferência e o encontro de contas 
 9. Criação automática e manual 
 10. A emissão de memorandos 
 11. A impressão e a imputação 
 12. A segurança nos pagamentos 
 13. As consultas 
 14. Os pagamentos electrónicos 
   
5 – A Gestão de Letras a Receber e a Pagar 
 
 1. Tabelas gerais 
 2. Textos de memorandos electrónicos 
 3. O tratamento fiscal das letras 
 4. Os movimentos de criação Manuel e automática 
 5. O diário de letras 
 6. A análise por situação 
 7. Mapa de imposto 
 8.  A análise de responsabilidade 
 9. A análise por datas (histórico e vencimentos) 
 10. O tratamento dos documentos devedores e credores 
 11. As implicações sobre a análise ageing 
 12. A gestão estatística e o painel de gestão 

 
 6 – A Gestão Financeira (especialização) 
 
  1. Os créditos documentários 
  2. O factoring 
  3. A locação financeira 
  4. O orçamento financeiro  

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
N.º de Horas – 40 – Formação Presencial 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 



   
 

Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 16 a 27 de Setembro de 2008 
Horário: 18h30 às 21h30, dia 20 das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, e dia 27 das  
09h00 às 12h30 
 
Formador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) 
 
Preço por formando: e 100,00 
 

 
 
  
 


