Curso FEXFNF - Finanças para não Financeiros
21,00 Horas
Introdução
Os “Cursos de Formação para Executivos, promovidos pela Actual Training, têm por finalidade responder a necessidades
específicas de formação na área da gestão.
Este curso de Finanças para não Financeiros, tem por objectivo melhorar os conhecimentos técnicos de profissionais
das diferentes áreas da gestão, e que na sua actividade têm de tomar decisões que envolvem questões financeiras.
Estes conhecimentos, vão permitir uma melhor compreensão dos equilíbrios financeiros necessários para que as
decisões na empresa sejam adequadas e sustentáveis, nas áreas comerciais, produção, recursos humanos,
desenvolvimento, etc.
Este curso está estruturado em moldes muito práticos, para que o participante apreenda os conhecimentos te óricos e
tenha a possibilidade de imediatamente os aplicar.
Na construção deste curso de Finanças para não Financeiros a Actual Training, teve a preocupação de estruturar os
temas de modo consistente e com um número de horas que permitem uma formação teórica e prática consistente
(apoiada em exercícios), para que os formandos possam utilizar os novos conhecimentos nas suas empresas.
Público-alvo
São destinatários deste curso, quadros actuais e futuros de empresas, que não tendo conhecimentos da área financei ra,
pretendam dominar alguns conceitos mais frequentemente utilizados.
Quando completar o curso
O participante deverá estar:
- Familiarizado com os principais conceitos financeiros;
- Munido com conhecimentos sobre os instrumentos, métodos e técnicas de análise financeira;
- Capacitado para avaliar e interpretar situações económico-financeiras e sobre as condições de equilíbrio
financeiro das empresas;
Pré-requisitos
Os participantes devem munir-se de um portátil, ter algum domínio de Excel e alguns conhecimentos em Gestão.
Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
1. Análise Económico-Financeira a partir dos Mapas Financeiros
1.1. Adaptações dos Mapas Financeiros
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1.2. Análise da Performance
1.3. Análise do Equilíbrio Financeiro
1.4. Análise dos Meios Libertos (“Cash Flow”)
1.5. Análise do valor criado
1.6. Modelo de “Scoring”

2. Noções sobre análises de investimentos
2.1. VAL - Valor Atualizado Líquido
2.2. TIR - Taxa Interna de Retorno
2.3. “Payback Period”
2.4. WACC - Weighted Average Cost of Capital

3. Análise a partir do Mercado – EMPRESAS COTADAS
2.1. O valor Acrescentado pelo Mercado ou GOODWILL
2.2. A interpretação das cotações e dos modelos de mercado

4. Conclusão e avaliação do programa
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