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f o r m a ç ã o 
O porquê da formação 

Gestão Financeira revela ser uma formação de elevada importância para qualquer tipo de organização 
empresarial. A complexidade dos mercados e a intensa atividade das organizações exigem dos gestores, 
nas mais diversas áreas, o domínio da matéria financeira e dos instrumentos analíticos, capazes de os 
suportar na tomada de decisões. 

Para além disso, o período que se vive no país de profundas mudanças, ditadas pela reforma fiscal em 
curso, exige das empresas e dos profissionais extraordinários esforços de adequação. 

No final do curso os participantes deverão ser capazes de interpretar os principais conceitos e peças mais 
usuais da gestão financeira, desmistificando desta forma a comunicação interna e externa, com o setor 
financeiro 

A quem se dirige 

A formação é dirigida a gestores, consultores, quadros técnicos de organizações públicas e privadas. 

Objetivos específicos  

No final deste curso, os participantes deverão: 

- Enquadrar a função financeira no âmbito da missão de uma empresa 

- Interpretar os principais documentos contabilísticos de uma empresa, nomeadamente o balanço 

e a demonstração de resultados 

- Analisar a estrutura financeira de uma empresa 

- Planear com recurso ao Orçamento Anual 

- Saber calcular o ponto de crítico das vendas a fim de municiar-se adequadamente para a tomada 

de decisão relativamente a volumes mais adequados de produção/vendas e opções do tipo 

subcontratar ou produzir internamente 

- Utilizar o instrumento “Orçamento de Tesouraria”, para a Gestão da Tesouraria 

- Comunicar melhor com o setor financeiro interno e externo (Estado, Bancos e outros parceiros) 

à organização 
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Abordagem para a formação 

- A formação será desenvolvida através de uma pedagogia ativa com base em situações reais 

- Uso de componente essencialmente prática e adaptada ao grupo em formação, dando 

oportunidade aos formandos para experienciarem uma série de situações mobilizadas no âmbito 

da gestão financeira 

- Durante a execução dos exercícios práticos os formandos serão auscultados individualmente por 

forma a preparar um plano de trabalho a ser realizada após o curso 

- Recurso a uma aplicação informática de análise financeira que será cedida aos participantes, 

permitindo que os mesmos possam aplica-la no caso da sua própria empresa. 

Conteúdos Programáticos 

- O conceito de gestão financeira e a função financeira numa organização; 

- A estrutura financeira e a noção do património da organização. A noção do equilíbrio financeiro; 

- O balanço e a demonstração de resultados; 

- A rendibilidade da organização: rendibilidade de exploração; margens e resultados (margem 

industrial, margem comercial, resultados líquidos e margem de segurança); 

- O modelo CVR e a determinação do ponto crítico das vendas; 

- Realização de exercício prático de análise financeira, fazendo recurso a aplicação informática 

Recursos didáticos, pedagógicos e logísticos 

- Serão fornecidos aos formandos: 

o Planos de Sessão 

o Manual de Formação, 

o Apresentação power point do curso, 

o Exercícios ou casos práticos, 

o Pastas 

o Blocos e canetas 

o Pendrive 

- Sala equipada com videoprojector, quadro branco e quadro Flip Sharp, com as respetivas 

canetas; 

- Sala com boa luminosidade, ventilação, temperatura e isolada de ruídos perturbadores ao bom 

funcionamento, que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos; com 

espaço suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de grupo e da disposição em “U”, 

no sentido da facilitação da comunicação; 

Formador- Franklin Chagas 

- Mestre em Gestão Empresarial no ISCTE; 

- Pós-graduado em Comércio Internacional e Licenciado em Economia pela UNL; 

- Administrador do Grupo MundiServiços desde 1988 com larga experiência na ajuda à 

internacionalização de PME; 
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- Formador / Consultor, especialista na área da Gestão Estratégica, Internacionalização, Gestão 

Financeira, Gestão de Projetos, Projetos de Reengenharia entre outras; 

- Experiência de mais de 16 anos em Cabo Verde com consultor e formador. 

Local, Data e Horário 

- Data de realização: 26 – 28 de Outubro de 2016 
- Local: Sala de Formação Multimédia da CCB em Mindelo 
- Horário: Das 8:00 às 13:00 horas e das 15:00 às 17:00 
- Coffee break servido as 11 horas 

Condição de participação 

- Taxa de inscrição: 

o 28.750,00 – Associados 

o 35.900,00 – Terceiros 

- Inscrições até 14 de Outubro: desconto de 5% 

- Inscrição de grupos com 3 pessoas goza de desconto de 10% 

- Inscrição de grupos com 5 pessoas goza de desconto de 15% 

- Data limite de inscrição – 21 de Outubro 
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