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Esta Conferência é dirigida a todos os profissionais que querem aprofundar os 
seus conhecimentos na gestão financeira e conceptual de projetos. 

 

No final da Conferência, os formandos ficarão aptos: 

A analisar a rendibilidade e o equilíbrio financeiro dos projetos, no desenvolvi-
mento da sua atividade corrente e de expansão 

Desenvolver e assegurar a gestão integrada da tesouraria, com vista a otimizar 
os fluxos financeiros, bem como controlar os riscos de crédito 

Contribuir para a análise/discussão dos procedimentos conducentes ao cresci-
mento orgânico, através das decisões de investimento e possibilidades de cresci-
mentos externo, mediante fusões e aquisições 

Efetuar a análise das fontes de financiamento de médio e longo prazo existentes 
nos mercados financeiros, procurando obter a estrutura de capital que minimize 
o custo 

Realizar a gestão financeira de projetos, avaliando e gerindo o seu risco 
Tratar da problemática financeira resultante da internacionalização 
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Destinatários 

A todos os profissionais 
que necessitem conhecer 
e aplicar metodologias de 
gestão de projetos. 

 

Carga Horária:  

30 horas 

Dr. Daniel Marrucho. 
 

Formação  

Licenciado em Gestão (Instituto Superior de Economia e Gestão), Pós-

Graduado em Auditoria, Especialista em Processo e Procedimento Tributário 

(Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa), Professor Assis-

tente 1º Triénio (Instituto Politécnico da Guarda), tendo aí lecionado as disci-

plinas de Preparação e Avaliação de Projetos e Contabilidade Geral. É tam-

bém Coach Com Certificação Internacional.  

 

Experiência Profissional 

Foi diretor financeiro e executivo de empresas do setor industrial e da educa-

ção. Consultor na área estratégica e financeira.   

Foi coordenador do banco BEST nos distritos de Castelo Branco e Guarda para 

a área de crédito e investimentos. 

Diretor executivo para a área da consultoria de negócios e gestão com experi-

ência em gestão financeira, planos e modelos de negócios. 

Consultor de Estrutura Prestadora de Apoio Técnico patrocinada pelo IEFP 

colaborando na criação de empresas e consultoria de gestão às mesmas. 

Formador nas áreas de finanças, gestão de projetos, contabilidade, fiscalida-

de, e administração pública. 

Dinamizador de seminários na área do desenvolvimento pessoal e fi-

nanças. 
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Parte I – Gestão de Projetos 

Processos de Gestão de Projetos 

Áreas de Gestão do Conhecimento 

Gestão de âmbito 

Gestão do tempo 

Gestão da organização 

Gestão da qualidade 

Gestão da comunicação 

Gestão de recursos humanos 

Referencial de competências do gestor de projeto 

Gestão de Riscos 

Gestão de Custos 
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Parte II – A Orçamentação de Projetos. Análise de Desvios  

O procedimento orçamental; 

As etapas do procedimento orçamental; 

A definição de centros de responsabilidade orçamental; 

O orçamento de vendas e dos encargos de vendas; 

Os orçamentos de exploração; 

O orçamento de tesouraria; 

A conta de resultados e o balanço previsionais; 

O controlo orçamental; 

Desvios e análise dos desvios; 

Ações corretivas; 
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Parte III – Gestão Financeira e Análise Financeira 

Conceito e significado do balanço de gestão  

Conteúdo do balanço de gestão  

Importância do balanço de gestão  

Métodos e técnicas de análise financeira  

Demonstração da origem e da aplicação de fundos  

Origem e aplicação de fundos  

Demonstração da origem e da aplicação de fundos  

Demonstração das variações dos fundos circulantes  

Estrutura financeira e solvabilidade  

Estrutura financeira  

Solvabilidade  

Outros indicadores da liquidez  

Estrutura financeira e solvabilidade (Análise dinâmica) 
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Um participante 

2.050,00€ 

Dois participantes 

2.250,00€ 

Três participantes 

2.450,00€ 

Um participante 

2.150,00€ 

Dois participantes 

2.450,00€ 

Três participantes 

2.750,00€ 

Um participante 

2.680,00€ 

Dois participantes 

3.510,00€ 

Três participantes 

4.340,00€ 

INSCRIÇÕES  

Limite de inscrição para usufruir destes valores até dia 31 de Agosto, depois de  31 de Agosto cada inscrição acresce 
150,00€. 

 

* Pen-Drive com os conteúdos de toda a conferência. 

** Almoço durante os dias da Conferência. 

*** Hotéis disponíveis: 

 

 

 

 

Nos Hotéis o valor Inclui:  

 Pequeno-almoço Buffet; 

 Internet Wireless gratuita no quarto; 

 Late Check-out a confirmar mediante disponibilidade. 

Turim Ibéria Hotel 4* 

Turim Lisboa Hotel 4* 

Turim Saldanha Hotel 4* 

VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference **** 

VIP Executive Saldanha Hotel **** 

VIP Grand Lisboa Hotel & SPA 
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INSCRIÇÕES 
Para efectuar a sua inscrição deverá entrar em contacto com a High Skills por telefone para o 

217 931 365 ou para o e-mail geral@highskills.pt 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS 
A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma. 

High Skills—Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 8 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 
 

CANCELAMENTOS E NÃO COMPARÊNCIAS  
O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 15 dias úteis antes da data de inicio do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), 

devendo comunicar a alteração até 5 dia útéis antes do inicio do curso.  

A sua não comparência do(s) formando(s) não dará lugar ao reembolso  

do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade:   Telefone:   

Responsável:   E-mail:   

Morada:   

Nº Contribuinte / 

Fiscal: 
  Fax:   

DADOS FORMANDO(s) 

Nome:   

E-mail:   

Naturalidade:   

Conferência: Conferência sobre Gestão Conceptual e Financeira de Projetos 

Data Nascimento:   Nacionalidade:   

Passaporte / BI:   Data de Validade:   

Assinale com um X a sua opção / números de inscrições: 

  1 Participante 2 Participantes 3 Participantes + de 3 participantes 

Opção 1         

Opção 2         

Opção 3         



Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

www.highskills.pt 

mailto:geral@highskills.pt

