
 
 

Contabilidade para não financeiros 
  

 No final da formação os participantes vão ser capazes de:   

 Perceber, de forma muito simples, útil e prática, os conceitos essenciais da gestão 

económica e financeira.  

 Calcular os principais números do negócio: preço de venda, margens de lucro, gastos e 

resultados.  

 Interpretar uma demonstração dos resultados.  

 Quantificar e caracterizar a situação económica de uma empresa.  

 Utilizar a demonstração dos resultados para tomar decisões eficazes.  

 Interpretar a informação constante nos balanços e, em particular, quantificar e caracterizar 

o equilíbrio financeiro da empresa.  
 Aplicar os conceitos económicos e financeiros à análise da viabilidade de investimentos e à 

avaliação de empresas.  

  

Síntese do percurso formativo:  

Ponto 1. Análise de preços, margens e descontos  
-Conhecer e saber utilizar os principais números do negócio.  
-O preço de custo e o preço de venda.  
-A margem de lucro: margens “fracas” e margens “fortes”.  
-Os gastos variáveis e os gastos fixos.  
-O ponto crítico de vendas (quanto preciso de vender para ganhar dinheiro?)  
  

Ponto 2. Trabalhar e conhecer os “conceitos económicos”- como sei se estou a ganhar?  
-O que é o resultado e como calculo a rentabilidade de um produto, atividade ou negócio?  
-A demonstração dos resultados: estarei a ter lucro?  
-Que indicadores de gestão devo utilizar? (Vendas? Margem?  
VAB? Cash Flow? EBITDA? Resultados?)  
-Qual a diferença entre lucro e dinheiro?  
 

Ponto 3. Trabalhar e conhecer os “conceitos financeiros”  
-O balanço: a fotografia do património.  
-A relação entre os investimentos e as alternativas de financiamento.  
-As necessidades de financiamento.  
-Os principais indicadores financeiros.  
-Situações típicas de (des)equilíbrio financeiro.  
  



 
 
Ponto 4. Como saber ler os mapas contabilísticos de forma simples  

-A informação como instrumento de gestão. -A demonstração dos resultados, o balanço 
e a demonstração dos fluxos de caixa.  
-Como ler e utilizar um balancete.  
-Perceber o processo contabilístico.  
-O processo de fecho de contas.  
  

Ponto 5. Aplicação dos conceitos económicos e financeiros  
-Controlo de gestão e controlo orçamental.  
-Análise de investimentos. -Avaliação de empresas.  

  
 

Formador: 

Dr. Paulo Gonçalves 

 

Custo da ação:  

Membros da Ordem dos Engenheiros: €260,00 (duzentos e sessenta euros). 

Não Membros: €340,00 (trezentos e quarenta euros). 

 

Datas:  

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020: 14h00-18h00 

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020: 09h00-13h00 e 14h00-18h00 

Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020: 09h00-13h00 e 14h00-18h00 

Sábado, 15 de Fevereiro de 2020: 09h00-13h00  

 

24 horas de formação 

 

Contactos:  

Telefone: 291742502 

Telemóvel: 962128231 

Email: madeira@madeira.oep.pt 


