


 

 

 

 

Acções de Formação - Jornalistas 

 
 

A crescente necessidade de informação dos Meios de Comunicação Social, o 
desenvolvimento do sector financeiro e a maior sofisticação dos mercados, levaram a APB 
e os seus Institutos a criar um conjunto de acções formativas que preencham as 
necessidades de informação dos jornalistas sobre determinadas áreas e temas do sector e 
que contribuam para uma melhor compreensão e interpretação dos temas financeiros e 
bancários em Portugal. 
 
Estas acções formativas fazem parte do Programa de Literacia Financeira da Banca e, regra 
geral, são de curta duração e em horário conveniente. Poderão ser preparadas acções de 
formação específicas desde que se verifique um número de interessados que o justifique. 
 
Os cursos são organizados pela Associação Portuguesa de Bancos e pelo Instituto de 
Formação Bancária e ministrados por professores do ISGB - Instituto Superior de Gestão 
Bancária. 
 
Estas acções de formação são gratuitas e poderão ser frequentadas pelos jornalistas que 
exerçam a sua profissão num Órgão de Comunicação Social (OCS), ou como free-lancers. 
 
As acções de formação poderão ter lugar nas instalações dos OCS sempre que o número de 
jornalistas interessados o justificar. Para frequentar estas acções não é necessário ter 
formação na área financeira, apenas se pretende que os jornalistas acompanhem com 
alguma assiduidade os temas do sector financeiro. 
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Aos jornalistas participantes é entregue um Manual do Curso e o conjunto de exercícios 
desenvolvidos nas aulas. Os jornalistas que tenham uma assiduidade superior a 50% 
recebem um Certificado de Participação. 
 
Até ao momento, o curso “Análise Financeira de um Balanço” foi ministrado em: 
 
- Lisboa 
 IFB - 22 e 23 de Março de 2010 – Formação a 33 jornalistas de vários OCS. 
 Formação no Grupo Controlinveste - 18 e 19 de Maio de 2011 - 14 jornalistas  
 Formação na Lusa – 28 e 29 de Novembro de 2011 – 18 jornalistas 

 
- Porto 
 IFB - 30 de Junho de 2010 - presentes 12 jornalistas de vários OCS. 
 

 
 

Programa do Curso “Análise Financeira de um Balanço” 
 
Duração: 2 manhãs 
Horário: 10.00  às 13.30 Horas 

 
 

1ª Manhã 
 
A Banca e a Economia 
 

 

1 - Introdução 

2 - A função dos bancos na Economia 

2.1 - Como processadores de serviços  

        financeiros essenciais 

2.2 - Como carteira  

Estrutura do balanço  

a) Activos e passivos financeiros 

b) Activos e Passivos não financeiros 

c) Capitais Próprios 

 Estrutura  da demonstração de resultados 

a) Margem Financeira e Produto Bancário 

b) Gastos de Transformação 

c) Outros Gastos e Rendimentos 

2.3 - Como processadores de informação 

2.4 - Como entidades sujeitas a regulamentação  

        e supervisão 

3 - Grandes tendências da actividade 

bancária 
 

2º Manhã 
 
Extracção de Informação dos Balanços dos 
Bancos 
 
 

1 - A Contabilidade Bancária e as Normas  

     Internacionais de Relato Financeiro: 

a) Contas Individuais 

b) Contas Consolidadas 

2 - Análise Financeira Clássica 

a) Agregação das rubricas do Balanço e da 

Demonstração de Resultados 

b) Análise de alguns indicadores: Análise 

Integrada da Rendibilidade (Return on 

Equity) 

c) Outros métodos de avaliação do 

desempenho: o EVA (Economic Value 

Added) 

d) A solidez financeira: o rácio de 

solvabilidade ponderada 

e) A medição dos riscos na Banca 

 Indicadores de risco de crédito 

 Indicadores de liquidez 
 

    

 
 
Para mais informações poderá ser contactado o Gabinete de Comunicação e Imagem da 
APB – através de mail: apbancos@apb.pt ou mariana.pires@apb.pt. 
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Pós-Graduações - Jornalistas 
	
	

A partir do ano lectivo de 2011/2012 a Associação Portuguesa de Bancos (APB) e o 
Instituto de Formação Bancária (IFB) decidiriam disponibilizar duas vagas para 
jornalistas por cada uma das pós-graduações ministradas no Instituto Superior de Gestão 
Bancária (ISGB), alargando assim o âmbito da formação destes profissionais a um nível 
financeiro mais especializado. Esta iniciativa integra-se também no Programa de 
Literacia Financeira da Banca. 
 
Poderão candidatar-se a estas pós-graduações os jornalistas que, nos Meios de 
Comunicação Social de âmbito nacional, escrevem habitualmente sobre os temas do 
sistema financeiro e que possuam conhecimento e experiência jornalística das matérias 
em causa. 
 
A inscrição e a frequência das diferentes pós-graduações são gratuitas para os 
candidatos que forem seleccionados pela APB e pelo ISGB. 
 
Com esta iniciativa, que faz parte do programa formativo dirigido aos jornalistas, 
iniciado em 2010, tanto a APB como o ISGB pretendem proporcionar uma maior 
especialização financeira aos jornalistas, contribuindo assim para uma maior qualidade 
da informação veiculada junto do público em geral. 
 
O Programa de Pós-graduações do ISGB pode ser consultado no site www.isgb.pt. 
 
As pós-graduações do ISGB disponíveis para este efeito e as respectivas datas de início 
estão indicadas no site do ISGB, bem como  informações sobre os respectivos programas, 
duração, horários e docentes. 
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As pós-graduações do ISGB conferem unidades de crédito ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) a todas as disciplinas e são leccionadas em regime 
presencial, em horário pós-laboral (duas vezes por semana). 
 
 
Candidaturas 
 

Os jornalistas interessados em frequentar estas pós-graduações poderão enviar as suas 
candidaturas para o Gabinete de Comunicação e Imagem da APB através dos endereços 
de email: mariana.pires@apb.pt ou apbancos@apb.pt, indicando a pós-graduação 
pretendida e incluindo o CV do(a) candidato(a). 

 


