
 

 

 

o Dominar os conceitos e a linguagem contabilística, financeira e orçamental 

o Analisar as demonstrações financeiras, detectando os aspectos mais 

importantes e críticos 

o Compreender o interesse e os limites dos métodos de análise e de afectação 

dos custos 

o Calcular a contribuição de cada segmento para a performance financeira 

da empresa 

o Elaborar um orçamento 

o Preparar e interpretar informação relevante para a análise das decisões 

operacionais, de investimento e de financiamento na sua área de 

responsabilidade

CONTABILIDADE e FINANÇAS para 
NÃO FINANCEIROS

Formação completa, ágil e sem tecnicismos 

Um MUST para profissionais SEM FORMAÇÃO FINANCEIRA 

32 horas de Formação e de toma de contacto com o Mundo financeiro

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 8, 9, 10 e 11 de Fevereiro de 2021 - Hotel**** Guia Prática de

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

Voltamos a colocar à sua disposição um Seminário que é já todo um clássico de S-
Training. Uma Formação Especializada e Intensiva, ágil, clara e sem tecnicismos 
para todos os profissionais sem formação financeira!

Como responsável de área na sua organização, deve entender as decisões puramente 
financeiras tomadas pela Direcção, porque a qualidade do seu trabalho está marcada 
pela informação que recebe e a forma como a interpreta. 

Se não tem uma formação específica em Finanças mas sente que no seu trabalho 
é imprescindível saber interpretar os dados reportados pela área financeira, S-
Training coloca por 5ª vez à sua disposição o Seminário de: 

Contabilidade e Finanças para 
não Financeiros  

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro de 2021 

Prepare-se para compreender e dominar todos os conceitos, fórmulas e métodos 
analíticos necessários para gerir o seu departamento e analisar os seus projectos 
desde uma perspectiva económico-financeira. 

- 32 Horas de formação financeira adaptadas a NÃO FINANCEIROS combinando a 
teoria e a prática 

- 1 Formador Financeiro numa formação especializada e pormenorizada 

- Uma OPORTUNIDADE ÚNICA que o/a ajudará a entender a estratégia financeira da 
sua organização! 

- Um Seminário desenhado à sua medida, que responde pelo prestígio do 
Formador, e reflecte as necessidades que os profissionais demandam, uma visão 
cada vez mais ampla e objectiva da actividade. 

- Convencidos da pertinência e do interesse do Seminário, resta-nos sugerir-lhe que 
reserve desde já o seu lugar. Esperamos poder cumprimentá-lo/a pessoalmente no 
dia 8 de Fevereiro, até lá receba os nossos melhores cumprimentos,

A Direcção 

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro 
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Natureza da informação contabilística e financeira 

• A importância da informação contabilística  

• Fluxos da empresa e informação contabilística  

• A contabilidade como sistema de informação  

• A informação contabilística e a fiscalidade  

• O método contabilístico  

• Apresentação da informação contabilística: balanço, demonstração de resultados e 

demonstração dos fluxos de caixa 

O Balanço 

• Conceito e noção de património  

• As principais rubricas do balanço  

• Incidências de factos económicos sobre o balanço 

Demonstração de Resultados 

• A estrutura da conta de resultados e a sua relação com o balanço  

• A formação dos resultados e suas componentes  

• Formas de apresentação: por natureza e por funções 

 

PROGRAMA 

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro 
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 Demonstração dos fluxos de caixa 

• A finalidade da demonstração dos fluxos de caixa  

• Leitura do mapa de fluxos de caixa  

• O plano de financiamento 

O Balanço Funcional 

• Do balanço contabilístico ao balanço funcional  

• Estrutura e interpretação do balanço funcional  

• Análise do equilíbrio financeiro: o fundo de maneio, as necessidades de fundo de 

maneio e a tesouraria líquida 

Indicadores (Rácios) de apoio à análise e gestão 

• Conceito e noção de indicadores (rácios) de apoio à análise e gestão  

• Rácios financeiros  

• Rácios económicos  

• Rácios económico-financeiros  

• Rácios de funcionamento 

 

PROGRAMA 

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro 
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 Cálculo do valor da empresa 

• A abordagem patrimonial  

• A abordagem económica  

• A abordagem de mercado  

• A abordagem financeira  

• A abordagem legal ou regulamentar 

O Controlo de Gestão 

• A abordagem previsional  

• A contabilidade analítica 

Conheça a opinião de Participantes em 
convocatórias anteriores 

• “Uma mais-valia para o desempenho das minhas funções no dia-a-dia.”

• “Seminário pertinente para o exercício e acompanhamento da actividade de 
supervisão.”

• “Seminário bem estruturado que foi de encontro às minhas expectativas.”

Mais de 90% de satisfação em edições anteriores 

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

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 16:00 

PROGRAMA 

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro 
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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 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 as Finanças para não Financeiros. 

Luanda, 8,9,10 e 11 de Fevereiro 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 8, 9, 10 e 11 de Fevereiro de 2021 

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

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

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 
 

590.900 AKZ  

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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