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A seu dispor uma sala de formação com lugares 

individualizados, climatizada, conexão à fibra ótica, 

ecrã gigante e que responde as normas de segurança 

contra a pandemia COVID 19 

 

 formando profissionais 
S. Antão + S. Vicente + S. Nicolau + Sal + Boa Vista 

 Curso prático em  

GERIR TESOURARIA 
em TEMPOS de 
CRISE 

Mindelo  

 
duração 

  
inicio 

 
 

Inclui TUTORIA 10  
HORAS 

16  
DE JUNHO 

 
investimento 

 
  

 
 

 
formador 

 

 
inscrição 

11.000 ECV 
 

PLATAFORMA 
ZOOM 

 PAULO NUNES 
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OBJETIVOS 

• Saber avaliar as necessidades de tesouraria 

• Saber como obter liquidez no curto prazo 

• Conhecer as medidas extraordinárias do 

Estado de apoio à tesouraria 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

As necessidades de tesouraria a curto e a 
médio prazo (5h) 

• Indicadores de liquidez 

• Identificação e cálculo das necessidades de 

tesouraria 

• Planeamento e controlo de tesouraria  

Medidas financeiras para obtenção de 
liquidez (2,5h) 

• Consolidação e reconversão de créditos de 

curto prazo 

• Conversão de ativos fixos e correntes em 

tesouraria  

Medidas de apoio extraordinário criadas pelo 
Estado (2,5h) 

• Linhas de crédito de apoio à tesouraria  

• Medidas de apoio à manutenção de postos de 

trabalho 

• Outras medidas de apoio às empresas 

Tutoria para Casos Individualizados (6h) 

• A tutoria é opcional e os temas podem ser 

selecionados pelo participante  

• As datas e horas das sessões são acordadas 

entre o participante e o tutor 

 

 

 
DESTINATÁRIOS 

O Curso destina-se a empresários, gestores, 

quadros técnicos, consultores e demais 

profissionais interessados no tema 

 
FORMADOR – PAULO NUNES  

• Licenciado em Economia Universidade Nova 

de Lisboa - Faculdade de Economia, com 

especializações em Gestão Financeira e em 

Gestão Estratégica 

• Formador certificado pelo I.E.F.P. e pelo 

Programa FOCO 

• Desde 1995 é Gerente e Diretor Geral da 

PCNUNES, empresa de consultoria financeira 

e estratégica. 

• De 1996 ao ano 2006 foi professor de 

economia e de gestão na COCITE-ISIG e no 

IPAM. De 1996 a 2000 foi administrador do 

Grupo Sacramento Gaudêncio, SA e SG - Soc. 

de Mediação Imobiliária. De 2002 a 2007 foi 

gerente e técnico oficial de contas da E-

SINEM, empresa que presta serviços de 

contabilidade.  

 
LIVE TRAINING com ZOOM 

A formação realiza-se com suporte à Zoom, uma 

extraordinária plataforma de vídeo e áudio 

conferência online para organizações e 

profissionais que necessitam manter suas 

atividades sem que a distância seja um 

impedimento. 

Para assistir à formação bastará habilitar-se com a 

senha de participante. 
  

vem responderexatamente a esta necessidade

para a sobrevivência das empresas – este curso 

manter onegócio, são aspetos imprescindíveis 

tesouraria, identificar e mobilizar liquidez para 

Nos tempos difíceis em que vivemos, saber gerir a 

CRISE

GERIR TESOURARIA em TEMPOS de 

CURSO PRÁTICO DE
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DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO 

Serão fornecidos os seguintes materiais de apoio, 

já incluidos no valor do curso: 

• Documentação do curso  

• Certificado de Frequência CCB do curso, 

desde que tenha assistido o minimo de 75% 

do tempo total  

• Dossier técnico pedagógico 

• Manual do curso 

 
DATA, DURAÇÃO E HORÁRIO 

• De 16 a 19 de junho de 2020 

• 2,5 horas por sessão diária 

• Das 09:00 as 11:30 

 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

• Inscrição online, no site www.becv.org/gerir-

tesouraria-em-tempos-de-crise/ 

• Data limite de inscrição - 5 de junho 

• Valor da inscrição: 

o Associados - 11.000 ECV 

o Outros - 13.800 ECV 

• O participante pode assistir à formação do seu 

habitat próprio ou local de trabalho, munido 

de um computador com conexão à internet.  

• Prevendo eventuais deficiências da rede de 

internet doméstica, a CCB coloca a disposição 

dos participantes interessados uma sala 

multimédia, salvaguardando todas as medidas 

de segurança prescritas na lei sobre a 

PANDEMIA COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADIANMENTO, CANCELAMENTOS, 

SUBSTITUIÇÕES E NÃO COMPARÊNCIAS  

Adiamentos  

São aceites adiamentos de inscrições até 3 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações 

Cancelamento 

São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações. Cancelamentos com menos de 5 

dias uteis antes da data de início do evento, 

sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos 

administrativos e logísticos na ordem dos 50% do 

valor da inscrição 

Substituições  

Substituições de participantes são permitidas sem 

qualquer penalização, desde que comunicadas à 

CCB, até 2 dias antes da data de início do evento 

Não comparências  

Não comparências à data de início do evento, sem 

prévio adiamento ou cancelamento, implicam 

pagamento total (100%) da inscrição 
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