
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Gestão de Tesouraria com 
IVA  14H 

Destinatários 

Todos os profissionais que 

pretendam conhecer o impacto da 

nova legislação sobre o Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA) na Gestão 

de Tesouraria 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos gerais em 

contabilidade e legislação fiscal; 

 

Atenção: Os participantes devem 

vir munidos de Laptop com Excel 

 

 

Certificação de técnicos 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

Contactos 

Angola/ (+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/ (+238) 356 37 73 

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento e objetivos 
Nunca, antes, a gestão da tesouraria assumiu uma importância tão 

significativa. 

 

A disponibilização de liquidez para enfrentar as novas obrigações 

para com o Estado vai assumir um papel cada vez mais relevante, 

nomeadamente, em consequência de um novo quadro de períodos 

e penalizações. 

 

Conhecer e dominar os ciclos operacionais, de financiamento e de 

operações de investimento é essencial. 

 

Dotá-lo com um framework que facilmente lhe permita ter online, 

continuamente disponível, a sua liquidez é o assunto deste 

seminário de 14 horas. 

 

Será disponibilizado um modelo, em excel de aplicação real, no 

qual os participantes treinarão casos práticos e que será de fácil 

transponibilidade para cada empresa. 

 

Por isso, os participantes deverão munir-se de um Laptop a fim de 

praticarem e ficar na posse desse modelo. 

 

 

Plano de Formação 

 
1. O BALANÇO FUNCIONAL e o Equilíbrio Financeiro. 

2. Os três ciclos e o impacto na liquidez. 

3. A compreensão das Necessidades de Fundo de Maneio e 

Impacto IVA. 

4. Mapeamento do Cash In com base em parâmetros 

geríveis. 

5. O inventário dos Cash Out e balanceamento. 

6. A utilização de produtos financeiros e de reservas de 

tesouraria. 

7. Questões técnicas sobre utilização do modelo. 

8. Encerramento 

 

 

 

https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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