Com o recente e acelerado desenvolvimento das tecnologias, dos
mercados, dos produtos financeiros, das formas de gestão e da diversidade
de atividades empresariais, já não basta o conhecimento genérico do
negócio, e dos intervenientes deste para poder realizar uma adequada
interpretação acerca da “saúde” económico-financeira de uma empresa.

Análise EconómicoFinanceira de Empresas

Lisboa: 25-27 mar
14-16 out
Porto: 20-22 mai

DESTINATÁRIOS
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Quadros técnicos responsáveis pela Análise de
Produtos e Avaliação de Empresas. Gerentes e
gestores de contas de empresas.
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Análise Económico-Financeira
de Empresas
DURAÇÃO: 18 horas

OBJETIVOS
Com este Curso pretende-se reciclar, aperfeiçoar e desenvolver a formação
individual, na área de análise económico-financeira, conferindo habilitações para
proceder a uma análise das empresas, com as quais o banco se relacione, caso
o exercício das funções implique emissão de pareceres e/ou tomada de decisão.
O Curso visa, ainda, sensibilizar para os cuidados a observar no tratamento da
informação contabilística fornecida pelas empresas, apresentando métodos,
técnicas e diversos casos práticos, que possibilitem a realização da análise
económico-financeira de empresas.

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CONTABILIDADE E
ANÁLISE DE EMPRESAS

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 –16h00
__________________________________________
PREÇO:

Associado APB: 506 €
Tabela Geral: 582 €

ENQUADRAMENTO

METODOLOGIA

Com o recente e acelerado desenvolvimento das
tecnologias, dos mercados, dos produtos
financeiros, das formas de gestão e da
diversidade de atividades empresariais, já não
basta o conhecimento genérico do negócio, e dos
intervenientes deste para poder realizar uma
adequada interpretação acerca da “saúde”
económico-financeira de uma empresa.

Esta formação é eminentemente prática, pelo que
se utilizam peças contabilísticas em consonância
com o SNC – Sistema de Normalização
Contabilística, sendo esta temática abordada ao
longo do Curso.

Com o auxílio da contabilidade, a organização da
informação em mapas específicos, permite,
mediante o recurso a determinados cálculos,
indicadores e raciocínios, realizar uma análise
bastante mais rigorosa que nos pode elucidar
acerca da capacidade económica da empresa, da
estrutura financeira e dos fluxos de
recebimentos/pagamentos.
Tal análise conduz a uma leitura profunda do
estado e evolução da empresa, que é
particularmente útil quando se pretende financiar
(por exemplo, cedendo crédito), investir (por
exemplo, via Capital de Risco), adquirir ou vender
(como através de LBO, M&A’s), comparar (análise
sectorial), ou simplesmente conhecer melhor uma
empresa.

PROGRAMA
1. Recolha de Dados Económico-Financeiros
2. Análise Financeira a Curto Prazo
3. Análise Financeira a Médio e Longo Prazo
4. Análise Económica
5. Conclusões da Análise Económico-Financeira

O objetivo deste curso é trabalhar estes conceitos
de forma a aperfeiçoar, reciclar e desenvolver as
competências necessárias para realizar tais
análises.
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