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A complexidade dos mercados e a intensa actividade 
das organizações exigem dos gestores das mais 
diversas áreas o domínio de instrumentos analíticos 
para suporte a tomada de suas decisões

Programa para não especialistas 
em finanças, de qualquer área 
profissional, e que pretendam 
aprofundar o seu conhecimento nas 
temáticas de Contabilidade e Finanças

Pretende-se melhorar o desempenho 
de profissionais, trazendo mais compreensão 
e capacidade para interpretar a informação 
contida nas demonstrações financeiras

No final do programa, os participantes terão 
maiores níveis de confiança quando são chamados 
a utilizar e/ou apresentar informação financeira 
relacionada com a sua área de responsabilidade

Gestão Contabilística
e Financeira

Público Alvo

Consultores
Empresários

Empreendedores
Quadros dirigentes

Formadores
Executivos
Gestores



Detalhes

Locais: Palmela (sede)

Distrito Setúbal / Grande Lisboa *

Data: 

Horário: 9.15h-18.30h

Valor 2 dias pp: 225€

Descontos:

- Grupos / Empresas 

   3 a 5 pessoas 15%

   6 a 10 pessoas 20%

- Sócios ACC e Maquijig 15%

- Desemprego / Aposentação 15%

Inclui: 

- manual técnico

- coffee breaks

- certificado ACC

ReseRVas:

site e emails em rodapé

sponsoRs:

Maquijig - centro de empresas

www.maquijig.com

* e em todo o território nacionalwww.acoachingc.com - Maquijig, centro de empresas

accsusanagnene@gmail.com  /   969 949 508

CONTEÚDOS DO PROGRAMA
Gestão Contabilística e Financeira

no final deste curso os formandos serão capazes de:

- Entender os conceitos e linguagem contabilística, financeira e orçamental
- Interpretar de forma crítica informação contida nas demonstrações financeiras
- Definir objectivos para a empresa, assegurando adequação à estratégia
- Analisar rácios, indicadores e a qualidade dos resultados das empresas
- Participar de forma esclarecida nas discussões de elaboração de orçamento
- Elaborar um orçamento e calcular os seus desvios

- natureza da informação 

  contabilística financeira – nível I (7 horas)

- O método contabilístico

- Limitações contabilísticas

- Contabilidade criativa

- Demonstrações financeiras

- Exercícios e casos práticos

- análise financeira – nível I (5 horas)

- Objectivos financeiros

- Indicadores (rácios) de apoio 

   à análise e à gestão

- Interpretação dos resultados

- Exercícios e casos práticos

- Controlo de gestão – nível I (4 horas)

- Contabilidade Analítica

- Orçamento

- Exercícios e casos práticos

susana Gomes nené
Consultora, Formadora Profissional

Licenciada em Gestão de Empresas, desempenha funções de consultor especialista 
na área da contabilidade em associações, cooperativas e PME. Experiência profissional 
como Contabilista Certificada em associações, cooperativas e companhias de seguros. 
Formadora Profissional nas áreas da Contabilidade e da Gestão Financeira

Mesmo aqueles 

que não tinham 

o hábito de 

se envolverem 

em questões 

financeiras, 

atualmente 

são chamados 

a participar em 

atividades que 

exigem domínio 

de finanças, como 

reestruturações 

de custos, 

orçamentos, 

decisões de 

investimento 

e tantas outras


