FINANÇAS PARA
NÃO FINANCEIROS
DATAS
11, 18 de maio de 2018
09H30 – 18H30
INSCRIÇÕES
Até dia 8 de maio através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
16 Horas de formação
175€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
Na realidade atual é muito comum a presença de empreendedores, cuja área de formação base não inclui qualquer abordagem
prática, ou formal, à Gestão Financeira de uma empresa. No sentido de colmatar essa lacuna, esta ação transmitirá os conhecimentos necessários à interpretação de documentos financeiros,
assim como à tomada de medidas neste âmbito, tendo como
objetivo último a gestão eficaz de uma empresa, do ponto de vista
financeiro.
O QUE VAI APRENDER?
No final da formação, os formandos estarão aptos a identificar,
ler e interpretar corretamente os principais documentos de apoio
à Gestão Financeira de uma empresa. Serão ainda fornecidas as
ferramentas, e os conhecimentos adequados à tomada de decisões no âmbito da Gestão Financeira de uma organização.

A QUEM SE DIRIGE?
► Empresários e empreendedores;
► Gestores, Engenheiros e Diretores Técnicos envolvidos
no processo de orçamentação;
► Executivos e Investidores, que necessitem de saber avaliar
a saúde financeira de uma organização.
► Profissionais Independentes com necessidades de formação
ao nível financeiro.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Conheça em profundidade as principais peças
contabilísticas e documentos de Análise Financeira;
► Leia e interprete, de forma correta, um Balanço e uma
Demonstração de Resultados;
► Compreenda quais as ações a desenvolver para a correção
de problemas ao nível financeiro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►

Finanças para não

O Sistema Contabilístico;
O Balanço e a Demonstração de Resultados;
Origem e aplicação de fundos;
Os Ativos e a sua disponibilidade;
Os Capitais, próprios e alheios, de curta e longa duração;
Rácios de Gestão.

FORMADOR
NUNO RAMOS

FORMADOR
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Consultor Especialista e Formador, com mais de 10 anos de
experiencia nas áreas de Marketing, Estratégia e Atividade
Comercial, com especial incidência nas PMEs do setor das
novas tecnologias;
► Ocupou diversos cargos de Direção em empresas de
Telecomunicações, Banca e Retalho;
► Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra;
► Professor assistente na Coimbra Business School (ISCAC).

