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Gestão de crédito bancário
Análise das principais operações de crédito, encargos, respetivas garantias e clausulas de salvaguarda

Presencial Performance

Duração : 2 dias (14 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 1245

Preço : 900,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os diversos tipos de produtos bancários à disposição, por desembolso ou pro assinatura;
Analisar e avaliar as diferentes opções e o custo associado;
Compreender o processo de decisão e os fatores influenciadores da atribuição do risco de crédito;
Saber identificar quando os financiadores pretendem desinvestir e os motivos relevantes para a decisão.

Destinatários

Gestores e operacionais da área financeira das empresas, diretores financeiros e analistas de crédito, bem como a
bancários que necessitem de adquirir conhecimentos nestas áreas.

Percurso de aprendizagem

As principais operações de crédito

Crédito por desembolso:
Desconto de letras e livranças;
Contas correntes incluindo as caucionadas com cheques datados;
Factoring e Confirming;
Empréstimos a médio e longo prazo, incluindo as operações ao abrigo do Portugal2020 e as operações com a
intervenção das SGM;
Emissão de Papel Comercial;
Financiamentos externos.

Crédito por assinatura:
Garantias Bancárias;
Créditos Documentários;
Stand By Letters;
O Aval Bancário.

A concessão de crédito

Informação contabilística e financeira.
Informação patrimonial.
Informação dos sócios/acionistas.
Valoração/Atribuição do rating.
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O seguimento do crédito

A avaliação da carteira de crédito.
O crédito recuperável.
O crédito irrecuperável.
A criação de provisões.

O desinvestimento

Preço de mercado Vs. valor contabilístico.

Métodos pedagógicos

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

Pontos fortes

Domínio dos produtos bancários, custos associados e colaterais;
Conhecer o processo de decisão de crédito bancário e os fatores relevantes que são considerados;
Identificar os fatores que podem conduzir ao desinvestimento por parte do financiador.


