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ITGEST
Centro de 
Formação Certificada

SAP SILVER EDUCATION PARTNER

Formação Certificada em SAP Solutions.

ORACLE APPROVED EDUCATION CENTER

Formação Certificada Oracle.

INEFOP (Angola)

Instituto Nacional do Emprego e de Formação Profissional, uma instituição tutelada, que tem 

como objecto social a execução e acompanhamento das Políticas Públicas de Formação Ini-

cial e Contínua das populações.

ANEP (Moçambique)

Órgão Regulador e de Garantia de Qualidade de Educação Profissional em Moçambique. 

Gere a Certificação de Formadores, Avaliadores e dos Formados da Educação Profissional, 

bem como a Acreditação dos Provedores de Formação e dos Programas de Formação desen-

volvidos no contexto da Educação Profissional.

DGERT (Portugal)

Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, uma instituição governamental 

portuguesa, com competência específica para a gestão do Sistema  de Certificação de 

Entidades Formadoras.

A ITGest é uma empresa internacional, especializada em Sistemas e Tecno-
logias de Informação e Comunicação – SI/TIC, disponibilizando às empresas 
os meios humanos e tecnológicos necessários a uma implementação bem 
sucedida.

A sua longa experiência na optimização do modelo de negócio dos seus clien-
tes, o seu know-how e credibilidade como entidade formadora reconhecida, 
permitem-lhe ter um real conhecimento das necessidades de formação das 
empresas.

Detentora de várias certificações internacionais, a ITGest dispõe de uma vasta 
oferta formativa que, aliada à elevada experiência e à aposta em excelentes 
instalações, garante reconhecidos padrões de qualidade.

O CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST surge assim da necessidade de dar uma res-
posta completa e especializada às empresas, na área da formação profissional, 
que potencie o alto desempenho dos seus quadros.

Empresas públicas dos sectores das Águas, da Energia, das Telecomunicações 
e outras instituições já confiaram ao CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST a forma-
ção dos seus recursos humanos. O reconhecimento de um plano de formação 
de qualidade, que aposta em áreas estratégicas para as empresas, contribuin-
do para a valorização do mercado de trabalho e o crescimento sustentável dos 
países onde está presente.



ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Corporate Finance - Visão Geral

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CORPORATE FINANCE 

(Virtual Live Classroom)

CARGA HORÁRIA VALOR/FORMANDO

AKZ                     MZN                     EUR           

Cobrança de Dívida a Clientes 7h 130 000,00 12 000,00 120,00

Análise das Demonstrações Financeiras 7h 130 000,00 12 000,00 120,00

Reestruturação Financeira de Empresas 3.5h 90 000,00 9 000,00 90,00

Gestão de Tesouraria 7h 130 000,00 12 000,00 120,00

RECONHECIMENTO
/ CERTIFICAÇÃO

DATAS E 
HORÁRIO

Certificado ITGest
02 e 03 de Fevereiro de 2021

AO - 10h30-14h00 (02fev) / 15h30-19h00 (03fev) 
MZ - 11h30-15h00 (02fev) / 16h30-20h00 (03fev)
PT - 09h30-13h00 (02fev) / 14h30-18h00 (03fev)

Certificado ITGest 25 e 26 de Fevereiro de 202
AO - 15h00-18h30 | MZ - 16h00-19h30 | PT - 14h00-17h30

Certificado ITGest 08 de Março de 2021
AO - 15h00-18h30 | MZ - 16h00-19h30 | PT - 14h00-17h30

Certificado ITGest 05 e 06 de Abril de 2021
AO - 15h00-18h30 | MZ - 16h00-19h30 | PT - 14h00-17h30

PERFIL DO FORMADOR
Agostinho Costa

Formado em Economia pela Universidade do Porto, é consultor há 
longos anos na área contabilística e financeira, colaborando com 
diversas empresas de renome. Possui vários cursos de formação 
especializada nas áreas económica e financeira. Docente no Ensino 
Superior e Formador, colabora frequentemente com revistas 
técnicas do sector. 

DESTINATÁRIOS
Empresários e Gestores das PME’s, Directores Financeiros, 
Responsáveis pelo Controlo de Gestão, Responsáveis pela Gestão 
de Tesouraria, Contabilistas, TOC’s e Quadros Responsáveis das 
diferentes áreas operacionais.



COBRANÇA DE DÍVIDA
A CLIENTES

OBJECTIVOS

 - Propor métodos de organização de um sistema de Controlo do Crédito a Clientes;

- Proporcionar métodos práticos de cobrança;

- Aumentar a formação das pessoas, do departamento de cobranças, assim como de 

todos os que integram as áreas comerciais, financeiras e administrativa e que de uma 

forma directa ou indirecta têm uma ligação com o crédito a clientes e com as cobranças;

- Mostrar a importância na tesouraria, dos créditos e dos encargos financeiros relativos 

às vendas de crédito.

CARGA HORÁRIA

7h

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

COMO DIMINUIR O CRÉDITO VENCIDO  Os aspetos psicológicos de uma boa cobrança Letras

A análise ABC dos créditos vencidos  A cobrança telefónica  Sistema de Débitos Directos 

 A revisão periódica dos montantes de crédito atribuídos  Aspectos importantes, para a cobrança dos créditos em atraso
O ATRASO NOS PAGAMENTOS E A APLICAÇÃO DE JUROS COMERCIAIS 

 Como estabelecer plafonds de crédito  As melhores práticas, para fazer a cobrança de dívidas Legislação

 O custo do crédito Os aspectos jurídicos e a cobrança das dívidas dos clientes  Cálculos de juros

COMO ORGANIZAR UM SERVIÇO DE COBRANÇAS O procedimento judicial COMO DIMINUIR O RISCO DE CRÉDITO 

 Objetivos de um serviço de cobranças  Os procedimentos de injunção Como analisar o Risco de Crédito dum cliente

 Definição de um sistema de cobranças  Os Títulos executivos  Métodos para determinar o Limite de Risco em Clientes Novos

 A necessidade de informações actualizadas e fidedignas  O Pepex  As garantias

 Organização de um ficheiro histórico de clientes OS ASPECTOS FISCAIS  O factoring sem recurso

 A coordenação entre os diversos serviços da empresa Questões de crédito e aspectos fiscais em termos de IRC  Os Seguros de crédito

ACÇÕES A DESENVOLVER NO PROCESSO DE COBRANÇAS  Questões de crédito e aspectos fiscais em termos de IVA
CARTAS TIPO/MAILS E FORMULÁRIOS PARA CONTROLO DE 

CRÉDITO E COBRANÇAS 

Controlo de cobranças Cuidados a ter com os meios de pagamento utilizados pelos clientes 

 Classificação dos devedores Cheques

O crédito elevado em clientes é um dos grandes 
responsáveis pelas necessidades de financiamento
de muitas organizações.
Reduzir o crédito a clientes, quer via controlo de Crédito, quer através duma boa organização das Cobranças, é de extremamente 

importante, para que as organizações possam funcionar sem uma pressão diária de tesouraria, reduzindo em simultâneo as necessi-

dades de financiamento e os custos financeiros relacionados com os financiamentos da actividade.



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

OBJECTIVOS

- Analisar a situação económica e financeira da sua organização, dos seus clientes, da sua 

concorrência;

- Melhorar a capacidade de gestão da sua organização;

- Melhorar a tomada de decisões.

CARGA HORÁRIA

7h

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

INFORMAÇÃO PARA A ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA         -  Análise da situação económica A análise financeira do ponto de vista da concorrência

Os documentos contabilísticos         - Cash Flow de exploração O RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA GLOBAL

Os outros documentos         - O Risco ANÁLISE DE CASOS

O método de análise A análise financeira do ponto de vista do empresário

        - Os trabalhos preparatórios, para a análise A análise financeira do ponto de vista do financiador

        - Os trabalhos de análise: A análise financeira do ponto de vista do fornecedor

        -  Análise da situação financeira A análise financeira do ponto de vista do cliente

Uma boa Análise das Demonstrações Financeiras 
de uma Organização permite identificar problemas 
numa fase inicial dos mesmos, estudar soluções,tomar 
melhores decisões, envolver a equipa na resolução dos 
mesmos. 
Permite analisar um negócio antes de nele empatar capitais, bem como analisar a situação económica e financeira de uma empresa, 

da qual somos proprietários, gestores, financiadores, fornecedores, ou concorrentes.

Desta forma, a Análise das Demonstrações Financeiras de uma Organização é importante quer para os Gestores da própria empresa, 

quer para as Entidades Financiadoras, os Fornecedores, a Concorrência… Basear o diagnóstico num estudo sério e não na simples 

intuição.



REESTRUTURAÇÃO 
FINANCEIRA DE EMPRESAS

OBJECTIVOS

- Elucidar os destinatários para os aspectos essenciais a considerar numa Reestruturação 

Financeira bem-sucedida.

CARGA HORÁRIA

3.5h

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A REESTRUTURAÇÃO E O FINANCIAMENTO Risco depende de quê? Risco operacional e risco financeiro

De que forma uma empresa saudável se torna insustentável? Como abordar os temas que interessam à banca?

Como se recupera a sustentabilidade financeira
A combinação das vertentes de negócio e financeira é fundamental para uma reestruturação bem-

sucedida

Apresentar proposta realista de viabilização financeira à banca ESTÁGIOS DA REESTRUTURAÇÃO

Como se determina a solidez de uma reestruturação financeira na perspectiva dos financiadores?

A reformulação e reestruturação financeira das 
empresas como forma de responder, numa base 
abrangente e global, às actuais exigências e 
necessidades com que se têm vindo a deparar. 
Decorrente do contraciclo macroeconómico desfavorável e permitindo-lhes, assim, assegurar a continuidade das operações e a sus-

tentabilidade do seu negócio deve ser tido como uma alternativa/solução importante em momentos de crise na organização, pelo 

que é de extrema importância conhecer/compreender os aspectos essenciais para uma reestruturação bem-sucedida.



GESTÃO DA
TESOURARIA

OBJECTIVOS

- Manusear os elementos necessários para a melhoria da gestão de tesouraria em todas 

as suas componentes;

- Proceder à elaboração de um orçamento de tesouraria e ao seu acompanhamento e con-

trole, de forma a melhorar a eficiência da gestão dos recursos financeiros da empresa;

- Identificar os meios de financiamento mais adequados ao financiamento da empresa;

- Calcular custos e taxas efectivas de financiamento bancário;

- Seleccionar as técnicas adequadas para uma negociação com a Banca.

 CARGA HORÁRIA

7h

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AS CAUSAS DA DETERIORAÇÃO DA TESOURARIA E AS PISTAS 

DE SOLUÇÃO. AS DIFERENTES SITUAÇÕES:
O plano deslizante COMO UMA PME DEVE NEGOCIAR COM A BANCA 

A crise de crescimento OS PRODUTOS FINANCEIROS DE APOIO À GESTÃO DE TESOURARIA A crise actual e as restrições de crédito bancário

A má gestão das NFM O crédito bancário A escolha dos bancos com quem trabalhar

A má escolha de financiamento As garantias mais comuns Aspetos que contribuem para reforçar a relação bancária

A perda de rentabilidade
Os principais produtos financeiros de apoio e as suas caracte-

rísticas
A preparação duma negociação 

A redução da actividade A ANÁLISE DE RISCO DA EMPRESA POR PARTE DA BANCA A condução da negociação bancária

Análise e comentário das diferentes situações Os parâmetros através dos quais o banco avalia o «risco empresa» Os erros de gestão de tesouraria. Como evitá-los.

AS PREVISÕES DE TESOURARIA A relação risco versus taxa de juro

O orçamento de tesouraria. A sua utilidade. O acordo de Basileia e o crédito bancário

A construção do orçamento de tesouraria Sinais de alarme

No contexto actual, a pressão sobre a tesouraria das empresas 
é bastante mais elevada, em virtude da restrição do crédito 
bancário às empresas, das dificuldades nas cobranças e a 
quebra na actividade da generalidade dos sectores.
Os desequilíbrios financeiros poderão então agravar-se, provocando situações de extrema gravidade na vida das empresas.

É, pois, fundamental identificar as causas que originam os problemas financeiros, com principal incidência nas questões de tesouraria, proporcionar 

soluções para a resolução dos mesmos e proceder a melhores negociações na obtenção dos recursos financeiros de que a empresa necessita.



CLIENTES



Nelson Mandela

A Educação é a arma mais 
poderosa que podemos usar 
para mudar o mundo.



Angola
Rua Cónego Manuel das Neves 156 1.º andar
Bairro Patrice Lumumba
Município da Ingombota
Luanda

t. 946 79 40 54 

www.itgest.co.ao
www.formacao.itgest.co.ao

Moçambique
Rua dos Desportistas Nº 833
Edifício JAT V-1 · 1º andar
Sala i5
Maputo

t. +258 845 218 203 
t. +258 840 555 151

www.itgest.co.mz
www.formacao.itgest.co.mz

Portugal
Rua Álvaro Castelões 821
5º andar – Sala 5.2
4450-043 Matosinhos
t. +351 229 398 322
t. +351 919 498 272

www.itgest.pt
www.formacao.itgest.pt


