ONLINE | Análise das Demonstrações Financeiras - os aspectos essenciais
DATAS
16 de maio de 2022

HORÁRIO
09:00-12:30
13:30-17:00

LOCAL
Online

DURAÇÃO
7 horas

PREÇO
Associado AEP: 108€
Outros: 120€
*10% desconto grupo a partir de 3 inscrições
*não acumulável com outros descontos
As inscrições para esta edição encontram-se encerradas. Consulte a
informação relativa à nova edição, clicando aqui.

ENQUADRAMENTO
Uma boa Análise das Demonstrações Financeiras de uma Organização, permite identificar problemas numa fase inicial dos mesmos, estudar soluções, tomar
melhores decisões, envolver a equipa na resolução dos mesmos,…
Analisar um negócio antes de nele empatar capitais, analisar a situação económica e financeira de uma empresa, da qual somos proprietários, gestores,
financiadores, fornecedores, ou concorrentes.
Desta forma, a Análise das Demonstrações Financeiras de uma Organização, é importante quer para os Gestores da própria empresa, 0as Entidades Financiadoras,
os Fornecedores, a Concorrência, …
Basear o diagnóstico num estudo sério e não na simples intuição, eis os objetivos da análise das demonstrações Financeiras.
Procederemos ao estudo de casos reais, com a utilização de Modelos de Análise, que serão distribuídos aos formandos.

OBJETIVOS
No final da ação, os formandos deverão estar capazes de:
• Analisar a situação económica e financeira:
. da sua organização
. dos seus clientes
. da sua concorrência
• Melhorar a capacidade de gestão da sua organização
• Melhorar a tomada de decisões

PROGRAMA
1. Informação para a análise económica e financeira
a. Os documentos contabilísticos
b. Os outros documentos
2. O método de análise
a. Os trabalhos preparatórios, para a análise
b. Os trabalhos de análise:
i. Análise da situação financeira
ii. Análise da situação económica
iii. Cash Flow de exploração
iv. O Risco
c. A análise financeira do ponto de vista do empresário
d. A análise financeira do ponto de vista do financiador
e. A análise financeira do ponto de vista do fornecedor
f. A análise financeira do ponto de vista do cliente
g. A análise financeira do ponto de vista da concorrência
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3. O relatório de análise económica e financeira global
4. Análise de Casos

METODOLOGIA
A dinamização da formação passará por:
. Método expositivo, participativo
. Resolução de casos práticos e análise de soluções

FORMADORES
- Agostinho Costa
. Licenciado em Economia pela Universidade do Porto
. Consultor de Empresas
. Corpo Docente dos Mestrados da Escola de Negócios Eudem
. Colunista de Revistas de Contabilidade e Finanças
. Especialista em Controlo de Gestão, Gestão Financeira e em Gestão e Cobrança de Créditos
. Participação em Conferências - organizadas pela M. G. I. (Management Global Information), e pela I.F.E (International Faculty For Executives), como orador
convidado, sobre temas ligados às Áreas de Gestão
. Formador nas áreas de Gestão em empresas de média e grande dimensão, tanto a nível nacional como em Angola e Moçambique, tendo participado como monitor
em ações de formação para quadros empresariais angolanos, nas áreas de Análise Financeira e em Gestão Orçamental.

DESTINATÁRIOS
- Diretores Financeiros
- Contabilistas
- Empresários e Gestores de PMEs
- Colaboradores da área administrativa e financeira, que necessitem de utilizar e interpretar a informação das Demonstrações Financeiras
- Outros profissionais interessados no tema

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em: https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-departicipacao
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