
 

 

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se 
até 13 de Março 

e obtenha 
descontos 
especiais

o A recolha de informação fidedigna 

o Balanço Patrimonial: activo circulante, passivo circulante, análise DRE 

o Índices: estrutura patrimonial, solvência, cobertura, rotação de recursos e prazos 

médios 

o Indicadores de Rentabilidade: lucro das vendas, taxas de retorno 

o Regime de Caixa 

o Fluxo de Caixa 

o Elaboração do Relatório da Análise 

o Inclui

o Simulações e Exercícios 

o Resolução de casos práticos

ANÁLISE FINANCEIRA 
DE EMPRESAS

3 dias de Formação Intensiva para profundar: 

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 27 e 28 de Março de 2017 - Hotel**** Seminário Prático

Metodologias e Técnicas de

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

No actual contexto ganha especial relevância a realização de análises económicas e 
financeiras de empresas com o objectivo de determinar as suas competências, 
capacidades e potencialidades e para que assim sejam adoptadas as estratégias 
competitivas mais indicadas. 

A análise financeira realiza-se através da decomposição do desempenho 
económico-financeiro e conduz o/a analista numa leitura detalhada do estado e 
evolução da empresa, o que se torna fundamental para questões relacionadas com 
processos de   financiamento, investimentos, adquirir ou vender, comparar ou 
simplesmente obter um conhecimento mais profundo da empresa. 

Para que possa dominar o processo com a metodologia mais adequada 
garantindo a qualidade da informação e dos resultados obtidos, S-Training apresenta-
lhe um Seminário especializado em: 

ANÁLISE FINANCEIRA DE EMPRESAS 
Luanda, 27 e 28 de Março de 2017 

Ao longo de 16 horas de Formação Intensiva e Prática, abordam-se e analisam-se 
de A a Z todas as questões relacionadas com a análise financeira assim como as  
ferramentas e instrumentos à sua disposição.  

Esta é uma oportunidade única de colocar as suas dúvidas a um Especialista e de tirar o 
máximo proveito desta Formação indispensável a todos os profissionais com 
competências nesta matéria! 

Com a confiança que este é um Seminário no qual vai querer estar presente, despedimo-
nos esperando poder cumprimentá-lo/a no dia 27 de Março. 

Com as melhores saudações 

A Direcção 

          P.S. - Inscreva-se já! 

 

Luanda, 27 e 28 de Março 

PROGRAMA 
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AS FONTES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

RESULTADOS 

• Com os dados recolhidos pretende-se avaliar não só o valor do investimento mas 
também qual o impacto que este terá sobre as funções/processos alvo do mesmo. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

• No balanço patrimonial, as contas respectivas do activo e do passivo devem ser 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 

empresa. 

• Activo circulante 

o Disponibilidades 

o Direitos realizáveis em curto prazo 

o Stocks 

o Despesas antecipadas 

o Activo realizável a longo prazo 

o Activo permanente 

• Passivo circulante 

o Empréstimos e financiamentos 

o Fornecedores 

o Obrigações fiscais 

o Outras obrigações 

PROGRAMA 

Luanda, 27 e 28 de Março 
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o Provisões 

o Exigível a longo prazo 

o Resultados de exercícios futuros 

o Património líquido 

• Análise por D.R.E: Análise por demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou 

demonstração das mutações do património líquido. 

ANÁLISE POR DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E 
APLICAÇÕES DE RECURSOS 

• Índice de Estrutura Patrimonial  

• Índices de Solvência 

• Índice de Cobertura 

• Índice de Rotação de Recursos 

• Índice de Prazos Médios 

INDICADORES DE RENTABILIDADE 

• Margens de Lucro das Vendas

• Taxas de Retorno 

• Indicadores de Avaliação das Acções 

REGIME DE CAIXA 

FLUXO DE CAIXA 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

•   

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 27 e 28 de Março 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com  Análisis Financeira de Empresas 

Luanda, 27 e 28 de Março 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 27 e 28 de Março de 2017 

Hotel **** 
Facturação 
R Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Março 

239.900 AKZ  
Depois de 13 de Março 

259.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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