
FORMAÇÃO 
PARA EXECUTIVOS

FINANÇAS PARA 
NÃO FINANCEIROS



Formação para ExEcutivos 
Finanças para não Financeiros

ObjetivOs gerais
Esta formação pretende habilitar os formandos com as ferra-
mentas, conceitos, metodologias e técnicas que reforcem a sua 
capacidade de interpretação da informação financeira e lhes 
proporcionem uma visão das implicações económicas e financei-
ras das suas decisões, bem como uma maior sensibilidade para 
a problemática das finanças da empresa e da criação de valor.

ObjetivOs específicOs
•  Desenvolver a capacidade de analisar os balancetes, 
 relatórios e contas;
•  Clarificar a terminologia e os conceitos utilizados pelos 

“financeiros”, permitindo assim um diálogo mais fácil com 
importantes setores da empresa e do mercado;

•  Estudar os principais mapas financeiros;
•  Saber analisar a informação relevante para a tomada das 

decisões operacionais, de investimento e de financiamento;
•  Principais indicadores de análise económica e financeira;
•  Focar questões particularmente relevantes para a avaliação e 

acompanhamento da performance das empresas.

DestinatáriOs
Dirigentes e outros quadros sem formação base na área financei-
ra e que queiram adquirir ou melhorar os seus conhecimentos.

prOgrama
•  O SNC e o plano de contas;
•  Estrutura do Relatório e Contas;
•  Os principais mapas financeiros: Balanço; Demonstração de 

Resultados; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Variações de 
capital próprio;

•  Terminologia financeira essencial, conceitos e princípios;
•  Análise económico-financeira de uma empresa;
•  Análise de Demonstração de Resultados: composição; es-

trutura de rendimentos e de gastos; análise de resultados 
(EBITDA, EBIT, RAI e RL); Rácios e indicadores; Leitura comple-
mentar de notas anexas;

•  Análise de Balanço: composição, estrutura de ativos e de pas-
sivos e capitais próprios, rácios e indicadores; Leitura comple-
mentar de notas anexas.

cOrpO DOcente
Ana Isabel Baltazar da Cruz
Especialista e membro do colégio de contabilidade Financeira 
da Ordem dos Contabilista Certificados. Doutoranda em Gestão, 
especialidade de Finanças pela FEP-U. Porto. Pós-Graduada em 
ciências Empresariais - especialidade de Finanças pela FEp – u. 
Porto. Docente na ESGIN/IPCB, onde coordena o Curso Técnico Su-
perior Profissional em Gestão Empresarial. Trabalhos publicados e 
prémios técnico-científicos nas áreas de Contabilidade, Finanças, 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional. Membro da eq-
uipa de projetos de investigação científica e tecnológica. Prestação 
de serviços de formação profissional nas áreas de Gestão, Contab-
ilidade, Finanças e Empreendedorismo e consultoria de empresas.

António José Fonseca Gaiola
Licenciado e Mestre em Gestão de Empresas. Professor na ESGIN/
IPCB. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Gestão de 
Negócios (ensino a distância). Formador/Consultor em Progra-
mas de Formação para Executivos. Contabilista Certificado.

António Mendes Pinto
Especialista em Administração e Gestão, Mestre e Licenciado em 
Gestão. Leciona na ESGIN/IPCB unidades curriculares nas áreas 
da contabilidade, análise Financeira e de Elaboração de planos 
de Negócios. Tem experiência profissional na área financeira, 
tendo sido Diretor Financeiro de várias empresas. É Contabilista 
certificado e membro da assembleia representativa da ordem 
dos contabilistas certificados.

Carlos Alberto Fernandes Sampaio
Licenciado em Gestão de Empresas, Mestre em Economia Fi-
nanceira e Contabilidade e Doutor em Gestão de Empresas. É 
Professor na ESGIN/IPCB e Contabilista Certificado, com cerca de 
17 anos de experiência profissional como consultor para as áreas 
contabilística, financeira e fiscal. É ainda investigador com es-
pecialização nas áreas científicas da orientação para o mercado, 
qualidade de serviço e construção de escalas, nomeadamente na 
indústria hoteleira, com vários trabalhos publicados em periódi-
cos de topo a nível internacional.

DuraçãO / 25h 
nº mínimO De fOrmanDOs / 15 
preçO / 170€  
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