
duração 
24 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
horário 
sexta feira: 17:00 às 21:00 
sábado: 9:00 às 13:00 
 
preço de inscrição 
350€ 
 
descontos 
20% de desconto = 280€ 
para quem efetivar (pagar) a 
inscrição até um mês antes do 
início da formação 
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. certificado de formação 
 
local de realização  
Instalações da UNAVE/  
Universidade de Aveiro 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 

Programa orientado para profissionais que, no exercício das suas responsabilidades, 
analisam informação financeira relevante, produzem e concebem indicadores de 
avaliação do desempenho de empresas e projetos. 
 

objetivos específicos 
Proporcionar aos executivos, gestores, quadros dirigentes e profissionais dos 
domínios das finanças e contabilidade o reforço de competências no domínio da 
análise e gestão financeira. São objetivos específicos: 
• Analisar e interpretar as demonstrações financeiras;  
• Compreender o impacto das decisões estratégicas e operacionais em termos 
económicos e financeiros;  
• Conhecer os métodos de análise e tomada de decisões de investimento e de 
financiamento; 
• Adquirir, aprofundar e consolidar conhecimentos técnicos no domínio da gestão    
do risco. 
 

destinatários 
Administradores de empresas, diretores gerais e quadros de departamentos da área 
contabilística e financeira. 
 

Os participantes neste curso poderão trazer os seus computadores portáteis. 
 

metodologia 
O programa inclui a análise de casos práticos e metodologias ativas de 
aprendizagem. 
 

conteúdos programáticos  
Análise Financeira e Análise Económica 
Finanças Previsionais 
Controlo de Gestão 
Decisões de Investimento e Financiamento 
Análise do Risco nas decisões financeiras 

 

Gestão Financeira 
 

coordenador e formador 

A coordenação científico-pedagógica e a formação é da responsabili-

dade do Prof. Joaquim Carlos da Costa Pinho, professor associado 

com agregação no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia 

Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. 
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testemunhos sobre o formador  

"O formador Carlos Pinho no âmbito do Micro MBA UNAVE na disciplina de Finanças 
ofereceu-nos aulas dinâmicas e interessantes, onde ao mesmo tempo que nos  
lecionava sobre os conceitos básicos e gerais de Finanças, caracterizados por serem 
bastante teóricos e numéricos, foi capaz de os ajustar a exemplos práticos da  
situação atual económica e financeira nacional e europeia, facilitando assim a aquisi-
ção e a compreensão dos conceitos, para além de motivar os alunos através do in-
centivo da sua participação ativa durante as aulas." Mariana Oliveira, 2017 


