CONTABILIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS – Formação
intensiva para Juristas
Início: 20 de Outubro de 2010.
Organização e Docência: Mestre ANTÓNIO GERVÁSIO LÉRIAS, economista,
revisor oficial de contas e docente universitário.

CONTABILIDADE (25 h)
INTRODUÇÃO: fenómeno económico e ópticas de relato; referência aos normativos
contabilísticos.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: objectivos, pressupostos, características qualitativas;
elementos; componentes, apresentação e divulgações.
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO: conceitos; condições de reconhecimento de itens; bases,
modelos e métodos de mensuração dos elementos; processo contabilístico.
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: objectivos e metodologia; liquidez e eficiência
financeira; rendibilidade e criação de valor; solvabilidade e risco de sustentação.

FINANÇAS EMPRESARIAIS (20 h)
INTRODUÇÃO: âmbito da gestão financeira; custo, rendibilidade, risco e valor
INVESTIMENTO: tipos de investimento; métodos de avaliação de projectos e de empresas;
concentrações empresariais; aspectos contabilísticos.
FINANCIAMENTO: modalidades e riscos; estrutura financeira, efeito de alavanca e custo do
capital; aspectos contabilísticos.
CICLO OPERACIONAL: componentes; cobertura das necessidades financeiras; aspectos
contabilísticos.
PLANEAMENTO FINANCEIRO: caracterização; requisitos; processo orçamental.

DESTINATÁRIOS


Gestores com formação jurídica, especialmente se reportam ou utilizam informação
financeira.



Consultores e assessores jurídicos de empresas, especialmente se intervêm em
reestruturações estratégicas, na montagem de financiamentos e nos temas da fiscalidade.



Agentes do Sistema de Justiça, especialmente se intervêm em acções envolvendo

empresas.


Académicos, doutorandos e mestrandos em Direito, especialmente se têm interesse pelos
ramos empresarial e fiscal.

OBJECTIVOS
Dotar o Jurista com conhecimentos sobre contabilidade, relato e análise da informação
financeira e sobre avaliação de investimentos, estruturação do financiamento, gestão do ciclo
operacional e planeamento financeiro das empresas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Inscrições: Os interessados podem inscrever-se em ambas ou apenas numa das matérias. As
inscrições devem ser efectuadas até dia 18 de Outubro. Reserva-se o direito de cancelamento,
com reembolso, se as circunstâncias o determinarem.
Sessões lectivas: As sessões realizam-se nas quartas-feiras a partir das 18H30 e nos sábados a
partir das 9H00, iniciando-se as de Contabilidade em 20 de Outubro e as de Finanças
Empresariais em Março de 2011.
Avaliação e certificados: Os participantes em ambas as matérias que tenham presença em
pelo menos 3/4 das sessões lectivas podem realizar prova escrita, em data e condições a
indicar pelo docente, e, tendo pelo menos 10 valores, obtêm certificado de frequência com
menção da classificação. Nas restantes situações, desde que verificada a presença em pelo
menos 3/4 das sessões, é emitido certificado sobre a formação frequentada.
Preços:
Contabilidade e Finanças Empresariais:
Contabilidade:
Finanças Empresariais:
Contactos:
Dr.ª Marta Caldas/
Telefone:
E-mail:

