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PÓS GRADUAÇÃO 
GESTÃO FINANCEIRA PARA FARMACÊUTICOS 

ENQUADRAMENTO 

A Gestão Financeira é uma ferramenta fundamental para qualquer executivo. Os Farmacêuticos têm uma 

excelente formação-base, contudo ainda pouco aprofundada no que refere a conhecimentos sobre o processo de 

Gestão Financeira de uma empresa. 

Em contexto profissional é muitas vezes necessário conhecer melhor os princípios contabilísticos e financeiros que 

permitem interpretar corretamente os indicadores de desempenho de uma empresa. A interpretação dos mapas 

contabilísticos tem que obedecer a regras específicas ao nível da discussão com o Contabilista ou com Auditor de 

Contas, motivo pelo qual se entende fundamental conhecer os conceitos de Contabilidade Financeira e diferenciá-la 

da Contabilidade Analítica. 

Seja na Gestão de uma micro-empresa (por exemplo, uma farmácia), na interpretação da credibilidade de um cliente 

ou fornecedor em qualquer empresa (independentemente da sua dimensão), a Análise Financeira tem um papel 

crucial. No seguimento desta análise, eleva-se o peso das decisões de gestão, nomeadamente, qual o impacto, a 

curto e longo prazo, das decisões de investimento - desde a gestão de stock ao investimento imobiliário. É 

necessário realizar um orçamento congruente, suportado num passado documentado, alinhado com uma estratégia 

inteligente e implementado com sensatez, realismo e facilmente controlável face a todos os atos que se vão sendo 

realizados. Um orçamento bem estruturado será um excelente auxílio para uma boa forma de gestão.  

ORGANIZAÇÃO 

O curso está organizado em quatro módulos sequenciais - Contabilidade Financeira; Análise Financeira; Gestão 

Financeira; Contabilidade Analítica e Gestão Previsional - que permitirão a aquisição estruturada de conhecimentos 

globais, com uma aplicação específica à realidade de cada organização. 

A Pós-Graduação é realizada num modelo presencial numa carga horária de 2 sessões de 3h por semana num 

horário das 19:30 às 22:30, a decorrer fisicamente nas instalações da sede da Ordem dos Farmacêuticos em 

Lisboa.  

A formação será ministada por um formador especialista na matéria. De forma a solidificar a matéria, haverão 3 

workshops liderados por especialistas que trabalham concretamente no setor farmacêutico, de forma a fazer um 

reforço dos temas com partilha de exemplos correntes. 

Cada participante terá a oportunidade de realizar um projeto ajustado à sua realidade profissional, na qual vai 

interpretar as contas da sua empresa, fazer a análise financeira da mesma e preparar um orçamento ajustado à 

sua estratégia e à sua situação real. 
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PÓS GRADUAÇÃO 
GESTÃO FINANCEIRA PARA FARMACÊUTICOS 

OBJETIVOS 

Pretende-se que, com esta formação, o participante fique apto a: 

 Conhecer os conceitos fundamentais da contabilidade financeira e da contabilidade analítica; 

 Interpretar os objetivos e a base da elaboração das principais demonstrações financeiras, nomeadamente 

“ler” um Balanço e/ou uma Demonstração de Resultados; 

 Identificar os conceitos fundamentais da análise financeira; 

 Analisar as demonstrações financeiras; 

 Interpretar rácios e indicadores de qualidade de resultados das empresas e distinguir situações de equilíbrio; 

 Definir adequadamente os objetivos da empresa e assegurar a sua coerência com a estratégia delineada; 

 Compreender os conceitos de gestão previsional/de orçamento; 

 Fazer o controlo orçamental e análise de desvios; 

 Conhecer o conceito de contabilidade analítica e a metodologia de custeio baseado em atividades; 

 Medir os efeitos e as consequências das decisões. 

CARGA HORÁRIA 
60 horas, onde estão incluídas: 

 Sessão de acolhimento  
 3 workshops  
 Acompanhamento individual no projeto final (3h/formando) 

AVALIAÇÃO 
Cada módulo tem uma avaliação individual que contará para a avaliação contínua do curso (15% cada módulo). Para 

esta avaliação contam os resultados das diversas atividades lançadas pelos formadores ao longo do módulo. 

No Projeto Final será dada a oportunidade ao participante de interpretar as contas da sua empresa, realizar a 

análise financeira da mesma e organizar um orçamento que vá ao encontro com a sua estratégia e situação real.  

A Avaliação Final corresponde à contribuição da avaliação de cada módulo (4x15%) e do Projeto final de curso 

(40%). 

DESTINATÁRIOS 
Farmacêuticos sem formação de base na area financeira que pretendam adquirir ou melhorar os seus 

conhecimentos nesta área. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DETALHADO 

PÓS GRADUAÇÃO 
GESTÃO FINANCEIRA PARA FARMACÊUTICOS 

Sessão de Acolhimento  
 
Contabilidade Financeira 
 Conceitos Fundamentais 

 Ciclos económicos 
 Empresa como um sistema 
 Fatores críticos de sucesso  
 Formas Jurídicas e obrigações legais das Empresas  

 Registos Contabilísticos 
 Documentos Contabilísticos 
 Fluxo de Informação Contabilística 
 Mapas de trabalho 

 Demonstrações Financeiras 
 Balanço 
 Demonstração  
 Anexo 
 Limitação dos Documentos Contabilísticos  

 Prestação de Contas 
 Exigências Fiscais 
 Necessidades dos outros Stakeholders 

 
Análise Financeira 
 Atribuições da Função Financeira 
 Indicadores (Rácios) de apoio à análise e gestão 

 Conceito e noção de indicadores (rácios)  
 Fontes de Informação 
 A Análise Económico-Financeira 

 Análise dos resultados - técnicas avançadas  
 Valor Económico e a sua criação 
 Previsão de falência empresarial 

Workshop  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DETALHADO (CONT) 

PÓS GRADUAÇÃO 
GESTÃO FINANCEIRA PARA FARMACÊUTICOS 

Contabilidade Analítica e Controlo de Gestão 
 Estratégia e Objetivos Financeiros 
 Contabilidade Analítica 

 Centros de Responsabilidade (Centros de Custo e Centros de Resultados) 
 Margem de Contribuição 
 Break Even Point 

 Elaboração do Orçamento 
 Previsão de Vendas 
 Previsão de Gastos 
 Demonstrações financeiras previsionais 

 Modelos de Controlo Orçamental e de Gestão  
Workshop  
 
Gestão Financeira 
 Gestão de Tesouraria 

 A gestão das necessidades de fundo de maneio de exploração  
 Fontes de Financiamento de curto prazo: 

 Empréstimo directo e por livrança 
 Conta-corrente caucionada 
 Desconto comercial de Letras 
 Factoring 

 Fontes de Financiamento de médio e longo prazo: 
 Empréstimos bancários 
 Leasing vs. ALD vs. Renting 

 O custo dos Capitais Próprios vs Capitais Alheios 
 Tomada de Decisões a Curto Prazo 

 Diferencial de receitas e custos 
 Custos fixos, lucro e margem de contribuição 
 Usos e limitações do limiar de rentabilidade 

 Tomada de Decisões a Longo Prazo 
 Custos estruturais 
 Avaliação de investimentos 

Workshop  
 
Projeto Final 
 
Realizado ao longo do curso com milestones intermédias e apresentação final 


