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Denominação do curso 
 

Modelos de gestão financeira 
 
Enquadramento 
 

Face às mudanças contantes de mercado e à concorrência cada vez maior e 
mais forte, as empresas necessitam de tomar decisões estratégicas 
atempadas, para tal, têm que ter acesso à informação financeira da empresa. 
 
Os modelos de gestão financeira aparecem por isso hoje como uma ferramenta 
fundamental para a boa gestão das empresas, sendo que muitos gestores não 
os sabem desenvolver. Esta formação vem por isso colmatar esta falha. 
 
Público-alvo 
 
Quadros técnicos responsáveis nas empresas e na administração pública de 
implementar modelos de gestão financeira.  
 
Recursos didáticos 
 
Recorrer-se-á a determinados recursos materiais relacionados com as 
estratégias, metodologias e atividades a adotar, nomeadamente: computador e 
videoprojector; estudo de casos e textos; quadro branco; livros, artigos de 
revistas; gráficos. 
 
Conteúdo programático detalhado 

1. Principais dados contabilísticos relevantes para o controlo de 
gestão financeira 

2. Principais conceitos de controlo de gestão financeira 
3. Os três parâmetros a analisar: Liquidez, rentabilidade e 

sustentabilidade 
4. Rentabilidade financeira vs. rentabilidade económica 
5. Instrumentos importantes da análise económica e financeira: 

5.1. O Balanço e a Demonstração dos Resultados 
5.2. O cálculo do fundo de maneio 
5.3. A utilidade dos mapas de fluxos de caixa 
5.4. Conhecer a estrutura de gastos da Instituição e o seu nível 

de flexibilidade 
5.5. Calcular e interpretar os principais rácios económicos e 

financeiros 
6. Elaboração de um plano de financiamento previsional / orçamento de 

tesouraria 
7. Determinar o nível e a estrutura mais adequada de endividamento 
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8. Atribuição de responsabilidades na prestação de informação de 
gestão regular, com critérios eficientes de controlo das mesmas 

9. Soluções tecnológicas para operacionalizar um sistema de 
informação para o controlo de gestão financeira. 

 
Objetivos gerais  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

 Conseguir analisar dados económicos e financeiros 

 Preparar, ler e analisar a informação dos mapas de informação. 
 
Objetivos específicos  

1. Abordar a temática da utilização da informação da contabilidade geral e 
analítica no processo de controlo de gestão financeira. A formação 
focalizará, primordialmente, o processo de controlo de gestão financeira e a 
informação requerida para esse efeito e não os conceitos de contabilidade 
per si 

2. Analisar as fontes de informação relevantes para a montagem de um 
sistema de controlo de gestão financeira eficiente 

3. Abordar as perspectivas estratégica e operacional do controlo de gestão 
financeira, focando-se nas questões relacionadas com a sustentabilidade e 
rentabilidade económica e financeira 

4. Tomar boas decisões financeiras suportadas por documentos fiáveis 
5. Elaborar um modelo sintético de controlo de gestão financeira, com base na 

metodologia proposta. 

 
Metodologia 
Sendo um curso teórico-prático que decorrerá nas empresas serão utilizadas 
metodologias participativas tipo discussão de casos e trabalhos de grupo, ou 
seja, métodos expositivo e activo.  
 


