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Academy Empowerment 
Programs MiniMBA 

em Finan,;as-

"Uina oportunidade 

que resultara llUITI

novo iinpulso para 

a sua einpresa" 

Coordenac;ao 
Com mais de 15 anos de experiencia no mercado da 
formac;:ao profissional, a PRIMAVERA Academy tern vindo a 
antecipar os desafios que se colocam a gestao das 
organizac;:5es, explorando temas inovadores nas areas de 
gestao e tecnologia, e concebendo novas abordagens no 
desenvolvimento de competencias em profissionais. 

Porque um Academy Empowerment Program? 

Os Academy Empowerment Programs sao programas 
de formac;:ao avanc;:ada de profissionais com foco na 
especializac;:ao dos temas abordados e na sua imediata 
ligac;:ao a realidade das organizac;:5es. 

Destinados a profissionais com objetivos de especializac;:ao 
funcional num reduzido espac;:o de tempo, estes programas 
de formac;:ao integrada sao marcados pelo forte cariz pratico 
e consolidac;:ao dos conhecimentos e competencias 
dos participantes. 

Com conteudos programaticos baseados no conhecimento 
te6rico mais atualizado e nas melhores praticas empresariais, 
as experiencias nos Academy Empowerment Programs fazem 
com que a participac;:ao seja desafiante e transformadora. 

Razoes para frequentar este programa 

No atual contexto global e nacional as competencias em 

Finan�as sao decisivas para a sobrevivencia das empresas. 

Nao e suficiente termos uma estrutura competente 

comercialmente, produtiva em Marketing ou uma boa 

estrategia de lideran�a. As amea�as e oportunidades sao cada 

vez mais de foro financeiro (capital, cambiais e 

operacionais). 

Este Mini MBAfoca-se nessas competencias e em 

disponibilizar instrumentos para que cada gestor possa atuar 

sobre o risco e a  produtividade <las suas organiza�oes, sejam 

elas privadas ou publicas, de pequena ou grande dimensao, e 

independentemente do seu setor de atividade. 

A quern se destina? 

Gestores e empresarios 

Profissionais do setor Financeiro e Administrativo 

Controllers de Gestao 

Empreendedores 

Profissionais que pretendam desenvolver capacidades de 

gestao aplicadas a fun�oes taticas 

Durac;ao 

0 Mini MBA e composto por 4 dias de forma�ao intensiva para 

conhecer novas ideias e ver a sua empresa com outros olhos. 

Foque-se nas tecnicas financeiras e na sistematiza�ao da 

atividade de controller. Com essa decisao a sua organiza�ao 

estara no trilho do sucesso. 

Propina e Calendario 

Consulte a pagina do programa em 
www.primaveraacademy.com 

Condic;oes Especiais 

10% de desconto para Clientes PRIMAVERA com contrato de 
continuidade ativo. 

Certifi.cado 

No final do programa sera atribuido aos participantes um 
Certificado PRIMAVERA Academy 



PROGRAMA 

Dial 

Do sistema contabilistico a um sistema financeiro de 
informa�ao e para analise decisao 
Um modelo de avalia�ao da performance econ6mica. De 
onde vem os lucros (ou prejuizos)? 
Exercicio de aplica�ao do modelo em Microsoft Excel 
transponivel para a sua organiza�ao 

Dia2 

- Um modelo de avalia�ao da performance financeira. De
onde vem (ou nao) o dinheiro?
Avalia�ao do Risco: indicadores praticos e apresenta�ao dos
modelos de Rating da Banca
Exercicio de aplica�ao de ambos os modelos em Microsoft
Excel transponivel para a sua empresa

Dia3 

Analise do valor criado internamente. Gamas de 
produtos/servi�os, regioes, segmentos, etc. 
Tecnicas e modelos de planeamento e or�amenta�ao. A 1 a 

missao do Controller: 0 or�amento 
Exercicio de aplica�ao de ambos os modelos em Microsoft 
Excel transponivel para a sua empresa 

Dia4 

- Analise de projectos e financiamento
- Avalia�ao do valor da empresa
- Produtos financeiros

Os participantes devem trazer os seus computadores 
portateis com o Microsoft Excel instalado e ativo. Todos os 
exercicios serao baseados em dados reais de empresas 
Angolanas de varios setores de actividade e estarao aptos a 
receber as informa�oes da sua empresa e a efetuar 
automaticamente todos OS calculos. 

www.primaveraacademy.com 

FORMADOR 

Professor 

Lopes dos Santos 

Professor Universitario, Francisco Antonio Lopes 
dos Santos e Revisor Oficial de Contas e Tecnico 

Oficial de Contas, e consultor em varias empresas 
e institui�oes angolanas. 

E autor de mais de uma dezena de artigos no 
suplemento Tecnologia & Gestao do Jornal de 
Angola, integra a equipa da EDUQ e lan�ou a 

Pangeia Business School, da qual e coordenador 
responsavel. 

Portugal, Fran�a, Rolanda, Dinamarca, Finlandia, 
Japao, Brasil e Estados Unidos sao apenas alguns 

dos muitos paises que ja o receberam como 
formador ou consultor. 



Oferta formativa PRIMAVERA Academy 

AREAS DE FORMA<;:.AO 
_ Gestao e Estrategia 
_ Lideranc;ao e Desenvolvimento Pessoal 
_ Marketing e Vendas 
_ Recursos Humanos 
_ Financ;as, Contabilidade e Fiscalidade 
_ Logistica e Compras 
_ Opera�oes Setorais 
_ Plataformas e Tecnologias de lnforma�ao 

MODALIDADES DE FORMAc;:AO 
_In-Class 
_ e-Learning 
_ B-Learning 
_On-Line 
_ Flash Learning 
_On-Demand 
_On-Job 
_Seminars 

PRIM:AVERA Academy 
www.primaveraacademy.com 

Portugal 

T 2 53309 241 

E academy@primaverabss.com 

Angola 

T 222 44 0 44 7 / 9215435 87 

academy _ao@primaverabss.com 

Mor;ambique 

T 21303388 

academy _mz@primaverabss.com 

Caho Verde 

T 35637 73 

academy@primaverabss.com 


