
 
 
 
 

Finanças Práticas para Não Financeiros 
Vila do Porto-19 e 20 de abril 
 
DURAÇÃO: 6H 
 

DESTINATÁRIOS 
Empresários, gestores, quadros superiores de empresas sem formação financeira 
 

Workshop 1 : Análise de Margens, Preços e Resultados- Como sei se estou a ganhar? 

19 abril- 19:00H-22:00H 
 

OBJETIVOS: Trabalhar e conhecer “os conceitos financeiros” 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conhecer os principais números do negócio. 

O preço de venda, o preço de custo e a margem bruta. 

A margem de lucro: margens “fracas” e margens “fortes”. 

Os gastos variáveis e os gastos fixos. 

O ponto crítico de vendas (quanto preciso vender para ganhar dinheiro?). 

O que é o resultado e como calculo a rentabilidade de um produto, atividade ou negócio? 

Como se distingue lucro de dinheiro. 
 

Workshop 2 : Como saber ler os mapas contabilísticos de forma simples 

20 abril – 15:00H-18:00H 
 

OBJETIVOS: Trabalhar e conhecer os “documentos financeiros” 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A informação como instrumento de gestão. 
A demonstração de resultados: estarei a ter lucro? 
Que indicadores de gestão, devo utilizar? (Cash-Flow? EBITDA? Resultados?) 
O balanço: a fotografia do património. 
Para que serve o balancete? 
Perceber o processo contabilístico. 
 

 

FORMADOR: Dr. Paulo Gonçalves; Economista; formador/consultor; professor Universidade Católica 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 50.00€ 
N/Associado: 75.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 6 abril 
A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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