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DISFCFF033 

Contratos FIDIC - As Normas e Procedimentos no Sector de Construção 

Objetivos Gerais 

O CFO Chief Financial Officer é atualmente um parceiro estratégico do CEO, pelo que 

deverá entender o seu posicionamento dentro da empresa. Além dos conhecimentos 

económicos, financeiros e orçamentais inerentes ao seu papel, o CFO deverá dar atenção 

e reforçar as suas competências de comunicação, skill imprescindível para o sucesso no 

relacionamento com os restantes satkeholders da empresa. Este Curso tem como objetivo 

ajudar os CFO a reforçarem as suas novas competências para desempenharem a sua 

posição de forma eficaz. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Articular claramente a visão da sua empresa e desenvolver métricas que irão medir os 

progressos em relação aos objetivos estipulados; 

 Melhorar os controlos internos e garantir uma boa e oportuna de informação financeira; 

 Utilizar e aplicar técnicas comprovadas de gestão de risco financeiro; 

 Fiscalizar eficazmente a performance conseguida e compará-la o planeado (real vs. 

objetivos); 

 Criar processos e circuitos eficientes na área de finanças; 

 Inspirar e motivar a sua equipa para a eficaz prossecução de metas corporativas. 

 

Destinatários 

Este curso tem como destinatários os quadros superiores das áreas económicas e 

financeiras, nomeadamente, diretores financeiros, diretores administrativos e financeiros, 

diretores de planeamento, controllers, responsáveis de tesouraria corporativa e membros da 

comissão executiva. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 horas 
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DISFCFF033 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - O papel e a evolução de posicionamento do CFO – Chief Financial Officer 

Módulo II - “Sarbanes-Oxley Compliance” e as suas implicações 

Módulo III - O planeamento estratégico 

Módulo IV - As funções de Controller 

Módulo V - Gestão de Tesouraria Corporativa 

Módulo VI - A importância de uma boa Comunicação 

Módulo VII - Motivação e relacionamentos 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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