
 

 

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se até 
12 de Abril e 

obtenha descontos 
especiais

o Pontos críticos na segurança das transacções electrónicas 

o Cash Pooling e concentração  

o Técnicas e instrumentos de Gestão Financeira de Tesouraria 

o Optimização do prazo médio de recebimento 

o Redução dos custos financeiros para uma Gestão de Crédito eficaz 

o Identificação e análise da exposição ao risco  

o Elaboração de check list das Best PracticesTipos de orçamentos de 
Tesouraria e suas problemáticas 

o Instrumento de gestão de cobranças e pagamentos: confirming e 
factoring 

o Implementação de sistemas integrados de Tesouraria  
 

GESTÃO DE TESOURARIA

Especialize-se, dominando em detalhe:

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 19, 20 e 21 de Abril de 2017 - Hotel**** Seminário Especializado

Técnicas, Metodologias e Instrumentos de

para enfrentar novos desafios e rentabilizar recursos

 Aplique o conhecimento nas Sessões Práticas

Traga o seu PC ou tablet com Excel instalado e vá pondo as mãos na massa!

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

Uma parte considerável das operações económicas das organizações traduzem-se 
na entrada ou saída de recursos, ou seja, cobranças ou pagamentos.  

Uma boa gestão da Tesouraria deve permitir efectuar todos os pagamentos a 
tempo e minimizar os fundos não rentabilizados.  

O sistema financeiro oferece uma ampla gama de produtos que permitem obter 
rentabilidade através dos excedentes, canalizar os fluxos de cobro e 
pagamentos, possibilitando também um grande leque de meios de pagamento 
ajustados às mais diversas situações. 

Para que possa dominar todas as técnicas e ferramentas ao seu dispor e obter, ao 
mesmo tempo uma visão a 360º, S- Training tem o prazer de lhe apresentar o 
Seminário mais completo do mercado em: 

Gestão de Tesouraria 2107 

Luanda,  19, 20 e 21 de Abril de 2017 

Aproveite 24 horas de formação intensiva e com um enfoque eminentemente 
prático para dominar os aspectos mais críticos da Gestão de Tesouraria tendo em 
conta as melhores práticas e standards internacionais. 

Saiba como: 

- Dispor do dinheiro necessário para desenvolver as actividades do negócio

- Rentabilizar os excedentes que se obtêm e  evitar fundos “ociosos”  

- Racionalizar os custos financeiros

- Realizar uma gestão adequada dos possíveis riscos  
 
Com a confiança de oferecer uma formação completa e adaptada às suas necessidades 
despedimo-nos. 
 
Atentamente, 
 
A Direcção 

P.S.- Reserve o seu lugar antes até 12 de Abril e beneficie-se do preço especial!

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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A TESOURARIA: CENTRO DE VALOR ECONÓMICO 
NA EMPRESA 

• Cash Management e Finanças 

o > Inter-relação e funções do tesoureiro no departamento financeiro 

o > Organização do departamento de tesouraria 

• A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria actual 

• Estabelecimento de objectivos de liquidez, rentabilidade e riscos 

• Tesouraria zero 

• Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico 

SEGURANÇA DOS PAGAMENTOS. COMO SÃO 
AFECTADOS OS PROCESSOS PELOS SISTEMAS 
TARGET E SEPA 

• Vantagens dos suportes electrónicos 

• Nível actual de automatização dos pagamentos e cobranças na tesouraria 

• Pontos críticos na segurança das transacções electrónicas 

• Gestão de Risco 

• A gestão centralizada de tesouraria e a criação de uma área única de pagamentos 

o > Quais os principais objectivos SEPA 

o > Quais os planos de implementação 

o > Quais as funcionalidades dos novos instrumentos de pagamento 

o > Como podem afectar a gestão local de tesouraria 

o > Sepa Direct Debits 

PROGRAMA 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE 
TESOURARIA: ENTIDADES FINANCEIRAS E 
AGENTES EXTERNOS 

• O cumprimento de objectivos da posição diária 

• O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria 

o > Centralização vs descentralização: vantagens e limitações 

o > Modelos, funções e passos na centralização 

o > Netting 

o > Cash-Pooling doméstico: sistemas de "limpeza", “overnight". 

• Cash Management 

• Integração com Bancos 

• Colocação de excedentes de tesouraria e instrumentos disponíveis 

• O financiamento a curto prazo 

• Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria 

o > Técnicas de negociação com as entidades bancárias: como? 

o > A qualidade bancária: é possível? podemos medi-la? 

o > Tácticas e práticas bancárias 

o > Modalidades de empréstimos bancários a curto prazo 

• Financiamento a longo prazo 

 

PROGRAMA 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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GESTÃO DE CRÉDITO A CLIENTES 

• Gestão dos ficheiros dos clientes 

• Emissão de facturação 

• Gestão de créditos e cobranças 

• Instrumentos de gestão de cobranças 

• Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz 

• Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz 

• Realizar o acompanhamento e controlo dos riscos 

• Gerir o Prazo Médio de Recebimentos 

• Facturação Electrónica 

 
TESOURARIA OPERACIONAL 

• Orçamento de tesouraria 

o > Fontes de informação 

o > Formas de elaboração 

• Os fluxos de caixa 

• Os fluxos de cobranças 

• Os fluxos de pagamentos 

• Gestão de meios financeiros 

• Reconciliações bancárias

PROGRAMA 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM 
TESOURARIA

• Definição de risco financeiro. Erros mais comuns 

• Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções 

• Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis 

• Gestão de risco de tipos de juros 

o > A estrutura dos tipos de juros 

o > A exposição à evolução dos tipos de juros 

o > A decisão estratégica fundamental 

o > Instrumentos de cobertura: interna e externa 

• Gestão de risco dos tipos de câmbio 

o > A formação do mercado de futuros 

o > A exposição à evolução dos tipos de câmbio 

o > Instrumentos de cobertura 

CHECK-LIST DE BEST PRACTICES 

PLANIFICAÇÃO E CONTROLO DA GESTÃO DE 
TESOURARIA. GESTÃO DE FLUXOS DE CAIXA

• Planificação e controlo da Gestão Operativa da Tesouraria 

o > Os fluxos de caixa: os fluxos de cobrança, os fluxos de pagamento 

o > A liquidez e o endividamento 

o > O capital circulante: as Necessidades Operativas de Fundos, o Fundo de 
Maneio 

PROGRAMA 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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o > Demonstração de fluxos de caixa: documento base da planificação de 
tesouraria 

o > Os orçamentos de tesouraria: tipos e problemática 

o > Cálculo e seguimento de Previsões de Tesouraria 

• Gestão de fluxos de caixa 

o > Instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring 

A GESTÃO DA TESOURARIA EM GRUPOS DE 
EMPRESAS. GESTÃO DA POSIÇÃO DA 
TESOURARIA: INVESTIMENTO E 
FINANCIAMENTO. ORGANIZAÇÃO DA 
TESOURARIA

• A gestão da tesouraria em grupos de empresas 

o > Etapas na Centralização da Tesouraria 

o > Sistemas de “Cash-Pooling" 

o > As "Payment Factories” 

• Gestão da posição da tesouraria: investimento e financiamento 

o > Estabelecimento da posição de tesouraria 

o > O saldo de caixa mínimo e os pontos altos de tesouraria 

o > Investimento de excedentes e financiamento de défices 

• Organização da tesouraria 

o Variantes na gestão operativa da tesouraria 

o Implementação de um sistema integrado de tesouraria

 
 

PROGRAMA 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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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 a Gestão de Tesouraria 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 19,20 e 21 de Abril de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Rua Ferraz Bomboco, 984 (Maianga) Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 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 12 de Abril  

339.900 AKZ  
Depois de 12 de Abril 

359.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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