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A análise financeira é hoje um dos fatores primordiais na gestão das 
organizações, pois deverá permitir o desenvolvimento e projeção dos objetivos, 
bem como a aferição dos indicadores e rácios que permitem uma análise 
preventiva da situação económico-financeira da empresa.

Apresentação

Reconhecer a 
análise financeira 
como instrumento 
de apoio à gestão

Aprendizagens-Chave

Conhecer os 
principais 

instrumentos de 
suporte à análise 

financeira

Interpretar os 
principais rácios de 

gestão

Conteúdos Programáticos Destinatários
Empresários, Gestores, 
responsáveis de projetos e 
equipas, profissionais da área 
financeira

Modelo
A presente formação será 
desenvolvida à distância, em 
uma sessão síncrona, através da 
plataforma Zoom.

Formadores

1   |   A análise financeira como instrumento de 
apoio à gestão

2   |  Principais instrumentos de suporte à 
análise financeira

3   |   Principais instrumentos de suporte à 
análise financeira

Célia Nogueira
• Supervisora e Consultora em Corporate Finance da Moneris

• Sub-Coordenadora no Comité Fiscal do Grupo Moneis

• Licenciatura em contabilidade e fiscalidade

• Técnica Oficial de Contas

• Formadora em IAS / IFRS, SNC / NCRF, finanças e fiscalidade

• Co-autora de vários artigos publicados em revistas da especialidade

• Co-autora Estudos AIP (“Fusões & Aquisições” e “Soluções Financiamento 
para Empresas”



Duração
3,5 horas

Calendário
21/10/2022, das 9h30 às 13h00

Modelo
Sessões síncronas

Preço
Cliente Moneris
• 1 inscrição - 155 €

• 2 ou mais inscrições - 130€ 

Não Cliente Moneris
• 1 inscrição - 175 €

• 2 ou mais inscrições - 140 €

Key Details
Inscrição
Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante 
devolução da Ficha de Inscrição. A inscrição só será válida 
após pagamento, ou datas de pagamento a acordar.

Pagamento
Deverá ser efetuado até ao prazo limite de inscrição. As 
anulações  até 2 dias antes do início da ação darão origem à 
retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição. 
Nas anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início 
da ação, o valor será devolvido na totalidade, no prazo de 48 
horas, preferencialmente por transferência bancária.

Adiamento ou Cancelamento
A Moneris reserva-se ao direito de adiar ou cancelar 
a formação, caso não haja o número mínimo de 6 
participantes. Neste caso, o valor de inscrição será 
devolvido, se o formando não pretender frequentar o 
curso em nova data, caso a mesma tenha sido adiada.
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