
New

Contas a receber: Aspetos económicos, financeiros e legais
Conhecer o impacto dos acordos estabelecidos

Presencial Essencial

Duração : 1 dia ( 7 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 1209

Preço : 450,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Perceber os efeitos económicos e financeiros da concessão de crédito e da eventualidade de não cobrança;
Dominar os aspetos legais e saber calcular os juros devidos pelos atrasos no pagamento;
Conhecer os diversos instrumentos existentes para a cobertura de eventuais défices de tesouraria derivados do
crédito concedido e os instrumentos de cobertura do risco.

Destinatários

Coordenadores e administrativos dos serviços de contabilidade e finanças, recuperadores de crédito,
colaboradores das áreas administrativas de suporte à gestão com funções de cobrança de dívidas e atrasos de
pagamento.

Percurso de aprendizagem

Os aspetos económicos e financeiros relacionados com as contas a receber

Conhecer o impacto dos atrasos na cobrança.
Estabelecer as diferenças entre uma operação económica e uma operação financeira.
Identificar os ciclos financeiros.
Calcular os prazos médios de recebimento, pagamento e armazenagem.
Avaliar o efeito multiplicador das contas a receber.
Determinar os custos (financeiros) do alargamento dos prazos de recebimento.

Conhecer o impacto da não cobrança

Avaliar o volume de vendas adicionais, para cobrir incobráveis.

Os aspetos legais relacionados com as contas a receber

Avaliar os atrasos de pagamento.
Analisar a regulamentação dos atrasos: O direito a juros moratórios.
Fazer o cálculo dos juros de mora; Taxas de juro, contagem do tempo, fórmula de cálculo.
Analisar um caso prático.

Dominar os modos de pagamento, formas de financiamento e cobertura do risco

O cheque: a Lei Uniforme, o cheque sem “cobertura” e o prazo de apresentação, a disponibilidade dos fundos.
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As transferências bancárias e débitos diretos: características, vantagens e desvantagens.
As contas caucionadas e as contas a descoberto: âmbito da sua utilização, cuidados a ter na sua utilização.
O factoring e o confirming: como e quando utilizar, os prós e os contras destas ferramentas financeiras.
O seguro de créditos e as garantias bancárias:

O que são? Quando utilizar?
Vantagens? Desvantagens?

O crédito documentário:
O que é?
Como funciona?
Quando utilizar?

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Saber calcular os efeitos financeiros da concessão de crédito e eventual não cobrança;
Conhecer os instrumentos disponíveis para cobertura de risco de crédito e eventuais défices de tesouraria.


