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MASTER 
Análise de Crédito 
Gestão e Recuperação 

Duração Total  

30 Horas 

Das 08h00 às 17h30 

 

Destinatários 

O curso destina-se a 

quadros superiores de 

organizações ou profis-

sionais que pretendam 

obter conhecimentos 

aprofundados sobre os 

temas. 

 

Perfil de saída 

Todos os alunos têm di-

reito a um certificado de 

participação no Curso. 

 

Pré-Requisitos 

Não se aplica. 
 

Objetivo Geral 
Na presente conjuntura de desenvolvimento económico a nível mundial, o 

comércio internacional ganhou especial relevo. 

Num mundo global em que as oportunidades de negócio estão à distância 

de um “click”, o sistema financeiro assume um papel fulcral no apoio que dá 

aos intervenientes envolvidos no comércio internacional.  

Esse apoio também se expandiu e deixou as fronteiras antigas da realiza-

ção dos pagamentos ou da concessão de crédito. 

Com efeito a banca oferece hoje aos seus clientes, através das suas áreas 

internacionais, um diversificado conjunto de serviços desde a prospeção de 

mercados e procura de oportunidades de negócio até à execução e finaliza-

ção das operações mais complexas. 

Objetivos Específicos  
Este curso tem como principal objetivo o de fornecer e atualizar competên-

cias que permitam: 

 Sensibilizar os participantes para as regulações de capital; 

 Apresentar soluções de mitigação do risco de crédito; 

 Auxiliar os participantes no processo de análise de crédito; 

 Dotar os participantes das várias fontes de informação que permitem gerir 

as carteiras de crédito; 

 Sensibilizar os participantes para as regulações do sigilo bancário. 
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Carga horária 

Módulo I – 6h 

Módulo II – 12h 

Módulo III – 12h 

 

Total 30h 
 

Conteúdos programáticos 

Módulo 0 – Abertura 

 Apresentação dos formadores e dos formandos; 

 Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de ação de for-

mação. 

 

Módulo I – Regulações de Capital e Sigilo Bancário 

 Regulações de Capital: 

 Capital Regulamentar e Capital Económico; 

 Basileia II e o seu impacto nas Instituições Financeiras; 

 Basileia III, enquadramento; 

 O Risco de Mercado; 

 O Risco Operacional; 

 Liquidez; 

 CRD IV. 

 Sigilo Bancário: 

 Sigilo Profissional, sua finalidade; 

 “O quê” e “Quem” é Objeto do Sigilo Bancário; 

 Situações de dispensa do Dever de Sigilo Bancário; 

 Penalidades previstas para os casos de Violação do Sigilo Bancário; 

 Estudos Casos. 
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Conteúdos programáticos (continuação)  

Módulo II – Noções Elementares da Análise de Crédito 

 Descrição Operações de Crédito; 

 Rendibilidade das operações; 

 A mitigação do Risco de crédito; 

 Análise de risco de Crédito a Empresas; 

 Análise de risco de Crédito a Particulares; 

 Estudos Casos. 

 

Módulo III – Acautelar o Incumprimento 

 A Gestão do Risco; 

 O Acompanhamento de Clientes; 

 Os Contratos de Crédito; 

 As Garantias do Crédito (Geral e Especifica); 

 A Recuperação do Crédito; 

 Plano de ação para o Risco de Incumprimento (PARI); 

 Procedimento Extrajudicial de Regularização de situações de Incumprimento 

(PERSI); 

 Definição de Procedimentos Gerais; 

 A gestão dos processos; 

 Procedimentos de precaução e prevenção; 

 Estudos Casos. 

 

Módulo IV – Encerramento 

MASTER Análise de Crédito 
Gestão e Recuperação 
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Equipa de Formação 

Coordenador e Docência 

Dr. João Machado dos Santos 

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com con-

clusão em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações 

de âmbito específico, seminários e convenções. 

 

Percurso Profissional  

1982 – Como técnico de Finanças na DGCI;  

1986 e 1990 – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual 

foi formador na Associação Industrial Portuense;  

1990 e 1992 – Director de Operações na CISF SA;  

1992 e 1997 – Director Regional Norte na Mundileasing SA 

1997 e 2006– Director Geral do Banif SA destacado nos Açores como Director Ge-

ral do Banco Comercial dos Açores SA;  

2006 e 2012 – Administrador Executivo do Banif, Presidente da Comissão Executi-

va e Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo da Banif Açor 

Pensões SA e Administrador não Executivo da SIBS SA. 

2012 – Director Executivo da Prestarte SA e Consultor 

2015– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills 

1998/2000 – PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal 

Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consoli-

dação, reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria.  

Metodologia 
Este curso tem como 
objetivo promover um 
ambiente interativo 
entre o formador e o 
grupo bem como entre 
todos os formandos. 

Neste sentido recorre 
a uma abordagem dos 
conteúdos programáti-
cos através da utiliza-
ção de métodos e téc-
nicas pedagógicas 
diversificadas. 

Nos módulos I a IV 
são utilizados os mé-
todos Expositivo, De-
monstrativo e Ativo.  

Nos módulos I a IV é 
utilizada a técnica de 
Análise de casos reais 

Durante toda a ação 
de formação é utiliza-
do o método Interroga-
tivo. 

 
 

Recursos Didáticos 
 Sala de formação; 

 Projector de vídeo; 

 Documentação Teó-
rica; 

 Kit de Formando 

MASTER Análise de Crédito 
Gestão e Recuperação 
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Ficha de Inscrição 
Condições 
Caso tenha mais do que dois 
participantes consulte-nos 
para conhecer as nossas 
vantagens empresariais! 
 
High Skills 
Formação e Consultoria, LDA 
Avenida de Berna, nº 8 
1050-040 Lisboa, Portugal 
Nº fiscal: 513 084 568 
 
A inscrição só fica confirmada 
após emissão da fatura pró-
forma/fatura final e o paga-
mento da mesma. 
 
 

Cancelamentos e 

Não Comparências  
O(s) formando(s) poderão can-
celar a sua inscrição até 6 dias 
uteis antes da data de inicio do 
curso. 
O(s) formando(s) poderão fa-
zer-se substituir por outro(s) 
participante(s), devendo comu-
nicar a alteração até 5 dias 
úteis antes do inicio do curso.  
A sua não comparência do(s) 
formando(s) no dia de início da 
formação não dará lugar ao 
reembolso do valor da inscri-
ção e será cobrada na sua to-
talidade. 

CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade:     

Telefone:  

E-mail:  

Fax:  

Responsável:     

Morada:   

Código Postal:     

Nº Contribuinte / Fiscal:   

DADOS do FORMANDO(s) 

Nome:   

E-mail:   

Naturalidade:   

Data Nascimento:     

Nacionalidade:  

CC / Passaporte / BI:     

Data de Validade:  



Juntos, com os nossos Clientes e Parceiros, 
Evoluímos e Marcamos a Diferença! 

Portugal 00351 217 931 365  

 

Moçambique 00258 821 099 522 

HIGH SKILLS - Formação e Consultoria, Lda 

 

geral@highskills.pt 

 

www.highskills.pt 


