
 

 

Inclui:

Exercícios Práticos 

Resolução de case-studios

Análise de Mapas Financeiros reais

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se até 
12 de Maio e 

obtenha descontos 
especiais

o Avaliar os pontos fracos e fortes através do balanço 

o Caracterizar o negócio através do balanço 

o Preparar a análise de um mapa de cash flow 

o Avaliar o desempenho de gestão 

o Analisar a demonstração de resultados 

o Compreender os Fluxos Financeiros Futuros 

o Realizar uma análise económico-financeira com base nos mapas 

financeiros

MAPAS FINANCEIROS 
Após 24 horas de formação Intensiva e prática poderá:

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 23,24 e 25 de Maio de 2017 - Hotel**** Seminário Prático

 Planifique o risco corporativo  e saiba como analisar a 
rentabilidade através de 

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

Os mapas financeiros são uma fonte muito importante de informação sobre o estado real 
das organizações e são elementos . representam as informações Cada vez é mais 
nSaiba como Analisar a Rentabilidade e Planificar o Risco Corporativo 

Domine os métodos e técnicas de interpretação  e análise contabilística e Financeira para 
valiar o desempenho económico e financeiro da empresa 

Com o Código Geral Tributário vigente há cerca de 2 anos, este é o momento ideal de 
avaliar o impacto que as alterações legislativas tiveram na sua organização.  

Por este motivo, S-Training organiza e coloca à sua disposição um Seminário que tem 
como finalidade proporcionar conhecimentos em matéria fiscal e tributária no âmbito 
empresarial que lhe permitem estar 100% actualizado/a em matéria fiscal. Reserve 
quanto antes o seu lugar em: 

MAPAS FINANCEIROS 2017
Luanda, 23, 24 e 25 de Maio de 2017 

Além da formação teórica sobre a aplicação da Lei, incide-se no conhecimento e 
elaboração das declarações fiscais necessárias para o cumprimento das obrigações 
tributárias que emanam das normas que regulam os impostos, sendo esta a base das 
relações entre as organizações e a Administração tributária. 

Esperamos poder cumprimentá-lo/a pessoalmente no dia XX de Maio. Até lá receba os 
nossos melhores cumprimentos,

A Direcção

P.S.- Organize a sua agenda e inscreva-se já!

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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OS MAPAS DE ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

• Os utilizadores dos mapas financeiros 

• Contabilidade Financeira versus Contabilidade de Gestão 

• A estrutura do Balanço 

• Avaliar os pontos fortes e os pontos fracos através do Balanço 

• Caracterização do negócio através do Balanço 

• Crescimento sustentado 

• Equilíbrio Financeiro 

OS MAPAS DE DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS E DE FLUXOS DE CAIXA 

• O apuramento de diversas margens de negócio 

• Demonstração de resultados e processos de decisão 

• Preparação e análise de um mapa de cash flow 

• Os impactos dos ciclos de vida nas empresas e na evolução dos cash flows 

• A flexibilidade económica. A alavancagem operacional 

• A flexibilidade financeira. A alavancagem financeira 

• A avaliação de desempenho 

 

PROGRAMA 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DE MAPAS 
FINANCEIROS DE EMPRESAS 

• Risco e Rentabilidade 

o Risco Económico. Grau de Alavancagem Operacional 

o Limiar de Rentabilidade 

o Risco Financeiro. Grau de Alavancagem Financeira 

o EBIT ou RAJI 

o EBITDA ou RAJAI 

o Capital Investido 

o CFROI-Cash Flow Return on Investment 

o Endividamento 

o Liquidez e equilíbrio financeiro 

• Análise de Rácios. Liquidez e Rentabilidade 

o Liquidez e Equilíbrio de Tesouraria 

o Rentabilidade de Vendas, de Activos, de Investimentos 

• Rácios de Actividade 

o Rotação de Activos 

o Actualização Tecnológica 

o Utilização de Recursos 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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o Limiar de Rentabilidade - Break-Even Point 

• Fundo de Maneio 

o Ciclo Financeiro de Exploração 

o Balanço Funcional 

o Necessidades de Fundo de Maneio 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE GESTÃO 

• Conceitos fundamentais de finanças 

• Desconto e capitalização. O valor e o tempo 

• Dividend Discount Model (DDM), Indicadores de cobertura de endividamento 

• EBITDA, EBIT e Dívida 

• Liquidez 

FLUXOS FINANCEIROS FUTUROS DCF- 
DISCOUNTED CASH FLOW 

• Estrutura Capital 

• Weighted Average Cost Of Capital (WACC), o custo médio ponderado de capital 

• Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

• Os participantes ao longo das sessões farão exercícios baseados nas indicações e no 
material fornecido pelo Formador para que possam aplicar os conceitos transmitidos 
de imediato 

 

PROGRAMA 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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Seminário cuidadosamente desenvolvido para: 

• Director Financeiro 

• Director Administrativo 

• Responsável de Desenvolvimento Corporativo 

• Responsável de Contabilidade 

• Controller 

• Gerente com Funções Executivas 

• Gestor de Créditos 

• E para todos os profissionais que necessitem avaliar o risco de crédito, quer sobre 
clientes quer sobre fornecedores e para os que tenham que iniciar a selecção de 
viabilidade futura de fornecedores para a sua cadeia de valor 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h:30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 11h00 e às 16h:30 

 

PROGRAMA 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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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 os Mapas Financeiros 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 23,24 e 25 de Maio de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 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 Maio  

339.900 AKZ  
Depois de 12 de Maio 

359.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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