
 

 

 

 

 

  

Mapas de Apoio à Gestão do Negócio 
 

Público-Alvo 

 

Empresários e Gestores de PME’s, quadros responsáveis das diversas áreas operacionais da empresa e 
colaboradores da área administrativa e financeira, com necessidades de interpretação da informação económico-
financeira e dos principais indicadores de gestão.  
 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Muitas vezes, um empreendedor especialista num setor, não tem conhecimentos financeiros para interpretar os 
documentos base que suportam a sua atividade. Compreender as demonstrações financeiras da sua empresa 
constitui um dos maiores pilares de apoio à gestão e tomada de decisões. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

 Analisar os documentos financeiros e contabilísticos da sua Empresa. 

 Calcular e analisar os principais indicadores de gestão utilizados. 

 Analisar a situação económica e financeira da empresa, através da leitura do balanço e demonstração dos 
resultados, e da interpretação dos principais indicadores de gestão. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Informação da Demonstração dos Resultados 

 Resultados de Exploração 

 Resultados Líquidos 

 Meios libertos 

 Principais indicadores Económicos 
 
2. Rentabilidade da empresa através do cálculo do Ponto Crítico de Vendas 

 Análise da Estrutura de Gastos 

 Análise das Margens / Margem de Segurança 
 
3. Informação do Balanço 

 Fontes de financiamento 

 Principais indicadores financeiros 

 Necessidades de financiamento 

 Desequilíbrio financeiro 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 

Área de Formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

Calendarização 

 

Datas e horários: Dias 23 a 26 de setembro de 2015 

4ª a 6ª feira – das 18h30 às 21h 

Sábado – das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30 

Local: Sala de Formação da CCAH – Angra do Heroísmo 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – Transmissão de saberes do formador aos formandos. 

Interrogativo – Questões colocadas aos formandos para estimular a progressão. 

Ativo – Exercícios práticos. 

 

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. 

 

 


