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PROGRAMA

Dia 1
—   Do sistema contabilístico a um sistema financeiro de 

informação e para análise decisão
—   Um modelo de avaliação da performance económica. De 

onde vêm os lucros (ou prejuízos)?
—   Exercício de aplicação do modelo em Microsoft Excel 

transponível para a sua organização

Dia 2
—  Um modelo de avaliação da performance financeira. De 

onde vem (ou não) o dinheiro?
—   Avaliação do Risco: indicadores práticos e apresentação dos 

modelos de Rating da Banca
—   Exercício de aplicação de ambos os modelos em Microsoft 

Excel transponível para a sua empresa

Dia 3
—   Análise do valor criado internamente. Gamas de 

produtos/serviços, regiões, segmentos, etc.
—   Técnicas e modelos de planeamento e orçamentação. A 1ª 

missão do Controller: O orçamento
—   Exercício de aplicação de ambos os modelos em Microsoft 

Excel transponível para a sua empresa

Dia 4
—   Sistema de informação para o controlo de gestão. A 2ª 

missão do Controller: A informação proactiva
—   Métodos e técnicas para avaliação de comportamento de 

custos e utilização de recursos com deteção dos drivers e 
dos KPIs (Indicadores Chave de Performance)

—   Exercício de aplicação de ambos os modelos em Microsoft 
Excel transponível para a sua empresa

Dia 5
—   Modelo de Reporting e criação do Tableau de Bord. A 3ª 

missão do Controller: Reportar
—   A criação da Síntese Executiva: elaboração do texto 

explicativo e dos sinais de alerta
—   Exercício de aplicação de ambos os modelos em       

Microsoft Excel transponível para a sua empresa

Dia 6
—   Análise de projectos e financiamento
—   Avaliação do valor da empresa
—   Produtos financeiros

Os participantes devem trazer os seus computadores portáteis 
com o Microsoft Excel instalado e ativo. Todos os exercícios 
serão baseados em dados reais de empresas Angolanas de 
vários setores de actividade e estarão aptos a receber as 
informações da sua empresa e a efetuar automaticamente 
todos os cálculos. 

FORMADOR

Professor Universitário, Francisco António Lopes 
dos Santos é Revisor Oficial de Contas e Técnico 

Oficial de Contas, e consultor em várias empresas 
e instituições angolanas. 

É autor de mais de uma dezena de artigos no 
suplemento Tecnologia & Gestão do Jornal de 
Angola, integra a equipa da EDUQ e lançou a 

Pangeia Business School, da qual é coordenador 
responsável. 

Portugal, França, Holanda, Dinamarca, Finlândia, 
Japão, Brasil e Estados Unidos são apenas alguns 

dos muitos países que já o receberam como 
formador ou consultor. 

Razões para frequentar este programa 
No atual contexto global e nacional as competências em 
Finanças e Controlo de Gestão são decisivas para a 
sobrevivência das empresas. Não é suficiente termos uma 
estrutura competente comercialmente, produtiva em 
Marketing ou uma boa estratégia de liderança. As ameaças e 
oportunidades são cada vez mais de foro financeiro (capital, 
cambiais e operacionais). Gerir e controlar o risco é o desafio 
atual de gestores e empresários. 

Este Mini MBA foca-se nessas competências e em 
disponibilizar instrumentos para que cada gestor possa atuar 
sobre o risco e a produtividade das suas organizações, sejam 
elas privadas ou públicas, de pequena ou grande dimensão, e 
independentemente do seu setor de atividade. 

A quem se destina? 
—   Gestores e empresários 
—   Profissionais do setor Financeiro e Administrativo 
—   Controllers de Gestão 
—   Empreendedores 
—   Profissionais que pretendam desenvolver capacidades de 

gestão aplicadas a funções táticas

Duração
O Mini MBA é composto por seis dias de formação intensiva 
para conhecer novas ideias e ver a sua empresa com outros 
olhos. Foque-se nas técnicas financeiras e na sistematização da 
atividade de controller. Com essa decisão a sua organização 
estará no trilho do sucesso.  

Propina e Calendário
Consulte a página do programa em 
www.primaveraacademy.com 

Condições Especiais 
15% de desconto para Clientes PRIMAVERA com contrato de 
continuidade ativo.

Certificado
No final do programa será atribuído aos participantes um 
Certificado PRIMAVERA Academy

"Uma oportunidade 
que resultará num 
novo impulso para 
a sua empresa" 

Coordenação
Com mais de 15 anos de experiência no mercado da 
formação profissional, a PRIMAVERA Academy tem vindo a 
antecipar os desafios que se colocam à gestão das 
organizações, explorando temas inovadores nas áreas de 
gestão e tecnologia, e concebendo novas abordagens no 
desenvolvimento de competências em profissionais. 

Porquê um Academy Empowerment Program?
Os Academy Empowerment Programs são programas 
de formação avançada de profissionais com foco na 
especialização dos temas abordados e na sua imediata 
ligação à realidade das organizações. 

Destinados a profissionais com objetivos de especialização 
funcional num reduzido espaço de tempo, estes programas 
de formação integrada são marcados pelo forte cariz prático 
e consolidação dos conhecimentos e competências 
dos participantes. 

Com conteúdos programáticos baseados no conhecimento 
teórico mais atualizado e nas melhores práticas empresariais, 
as experiências nos Academy Empowerment Programs fazem 
com que a participação seja desafiante e transformadora. 
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Oferta formativa PRIMAVERA Academy 

ÁREAS DE FORMAÇÃO 
_ Gestão e Estratégia 
_ Lideranção e Desenvolvimento Pessoal 
_ Marketing e Vendas
_ Recursos Humanos
_ Finanças, Contabilidade e Fiscalidade 
_ Logística e Compras 
_ Operações Setorais
_ Plataformas e Tecnologias de Informação 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO 
_ In-Class 
_ e-Learning 
_ B-Learning 
_ On-Line 
_ Flash Learning 
_ On-Demand 
_ On-Job
_ Seminars 

PRIMAVERA Academy
www.primaveraacademy.com

Portugal
T  253 309 241
E academy@primaverabss.com 

Angola
T  222 440 447 / 921543587
academy_ao@primaverabss.com 

Moçambique
T  21 303 388 
academy_mz@primaverabss.com

Cabo Verde
T  356 37 73
 academy@primaverabss.com


