
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

 Gestão para Empresários  
 

Público-Alvo 

 

 Empresários e responsáveis pela gestão de empresas que não tenham conhecimentos na área 

financeira. 

 

OBJECTIVOS 

 

 No final da ação de formação, cada participante deverá estar apto a: 

• Identificar os fatores-chave para uma visão integrada da Gestão Financeira; 

• Avaliar, de uma forma sustentada, a performance e a situação financeira da empresa; 

• Desenvolver e/ou aperfeiçoar técnicas e instrumentos de análise económico/financeira. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A Função Financeira na Empresa 

a. Definição e objetivos da função financeira 

b. Principais áreas de decisão na gestão financeira 

2. A definição da Política de Preços 

a. A formação dos preços dos serviços 

b. A formação dos preços dos produtos 

c. O cálculo das Margens de Contribuição 

d. O cálculo das rendibilidades 

3. Perceber as demonstrações económico-financeiras 

a. A Contabilidade como instrumento de gestão 

b. Sintomas da necessidade de corrigir a informação contabilística 

c. As obrigações das empresas na divulgação de informação financeira 

d. Análise do Equilíbrio Financeiro da Empresa 

e. A gestão de tesouraria: determinação das necessidades de tesouraria 
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f. As decisões de Financiamento 

4. A importância do Planeamento e da implementação de um Plano de Negócios 

a. Posicionamento de mercado 

b. Como destacar-me da concorrência 

c. Estratégia de Marketing 

d. Organização e Gestão do negócio 

e. Viabilidade Económica e Financeira. 

5. Resolução de Casos Práticos 

  
Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação: 345 - Gestão 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: de 18 a 23 de Março de 2013 

Horário:    

2ª a 6ª feira – das 16h30 às 21h30 

Sábado – das 19h às 12h e das 13h às 16h 

  

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 

Paulo Gonçalves 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto  

Formador e Consultor Certificado 

 
 



 

Departamento de Formação e Qualidade CCAH 3 

  

 
 

 
 
 
 
 


