
duração 
40 horas 
 
datas de realização 
5, 7, 12, 14, 19, 21 e 26  de 
março, 4, 9, 11, 16, 18 e 23 de 
abril de 2018 
 
horário 
19:00 às 22:00 
Primeiros dois dias: 19:00 às 
22:30  
 
preço de inscrição 
 375€ 
 
descontos 
20% de desconto = 300€ para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até um mês antes do iní-
cio da formação. 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ Uni-
versidade de Aveiro 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A compreensão da área contabilística e financeira tem sido, desde sempre, 
fundamental no processo de tomada de decisões. Mais recentemente, tornou-se 
evidente a importância de uma visão integrada do negócio para o sucesso das 
organizações. A leitura e compreensão dos documentos contabilísticos e da situação 
económico-financeira da empresa são essenciais para que as decisões dos gestores 
e outros colaboradores das organizações possam ser catalisadores de sucesso. 
 
objetivos gerais  
• Compreender a expressão e o alcance das demonstrações financeiras das 
empresas; 
• Conhecer o efeito fiscal no resultado líquido do período; 
• Construir e interpretar indicadores acerca da situação económica e financeira das 
empresas; 
• Incentivar a aplicação de princípios e métodos de controlo de gestão. 
 
objetivos específicos  
• Conhecer o processo de organização contabilística: desde o facto patrimonial ao 
seu registo e interpretação; 
• Conhecer as grandes diretivas fiscais em sede de IRC e IVA; 
• Compreender os conceitos básicos da contabilidade de gestão, com especial 
incidência no apuramento do custo das vendas e das prestações de serviços; 
• Compreender a diferença entre resultado do período e libertação de meios, 
permitindo aos formandos elaborar o orçamento de tesouraria; 
• Calcular e interpretar indicadores e rácios de natureza económica e financeira; 
• Conhecer e aplicar medidas de controlo interno, princípios e métodos de controlo de 
gestão.  
 
destinatários 
• Empresários, gestores e diretores com função de gestão sem formação académica na 
área 
• Advogados, juristas e solicitadores; 
• Engenheiros responsáveis por produção e/ou gestão de empresas; 
• Técnicos administrativos com pretensões de melhor compreensão das matérias 
contabilísticas e fiscais; 
• Empreendedores sem formação académica nestas áreas; 
• Outros interessados. 
 
conteúdos programáticos 
Módulo I: Contabilidade Financeira e Interna (16 H) 
Módulo II: Visão Prática do Código das Sociedades Comerciais (3 H) 
Módulo III: Noções Básicas de Fiscalidade (3H) 
Módulo IV: Análise Económico-Financeira (9H) 
Módulo V: Gestão Previsional e Orçamento de Tesouraria (9H) 

Contabilidade e Finanças para não  

Financeiros 



Métodos pedagógicos a utilizar 
Este curso está cuidadosamente desenhado de modo a facilitar a compreensão das 
matérias. Utiliza, como base de trabalho, as demonstrações financeiras reais de empresas, 
que servirão de ponto de partida para grande parte do trabalho desenvolvido ao longo do 
curso. Será incentivado o estudo complementar, fora de sala. 
 
Tipo de avaliação 
No decorrer do curso os formandos são conduzidos a resolver exercícios e a estudo de 
casos. Neste contexto, recorrer-se-á à avaliação contínua. No fim do curso, realizar-se-á um 
teste global sobre as temáticas estudadas, analisadas e discutidas. 

Gilberto de Carvalho Fernandes, Assistente convidado no ISCA-UA, mestra-
do em Contabilidade e Auditoria (UA), especialista em Contabilidade, leciona 
diversas unidades curriculares na área de Finanças, com especial destaque 
para Simulação Empresarial. É consultor de empresas e formador nas áreas 
de Contabilidade, Fiscalidade e Gestão. 

 

coordenadora e formadora 

Elisabete Fátima Simões Vieira, Professora coordenadora do Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA). 
Doutorada em Finanças pelo ISCTE. Leciona diversas unidades curriculares 
na área das Finanças.  

formadores 

Joaquim Alberto Neiva Santos, Professor adjunto no ISCA-UA e especialista 
em Finanças. É diretor financeiro numa empresa internacional e leciona diver-
sas unidades curriculares na área das Finanças. 
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Testemunhos de edições anteriores 

“Uma formação bastante completa e perfeita para quem não é da área da Contabilidade e 
Finanças.” Ana Ferreira, in Contabilidade e Finanças para Não Financeiros (2016). 
 
 
 
 
 


