
 

CURSO PRÁTICO DE  
ANÁLISE ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DE EMPRESAS 
COM INFORMÁTICA APLICADA 

 
A CERTFORM ENCONTRA-SE INSCRITA NA ORDEM DOS 

CONTABILISTAS CERTIFICADOS, AO ABRIGO DO ARTIGO 8.º DO 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS. 

 

ESTE CURSO REUNE CONDIÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DE 54 

CRÉDITOS - RAC / OCC. 

 

VÁLIDO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DAS 35 HORAS DE 

FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO 

TRABALHO 

 

OBJETIVOS 

 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de:  

» Ter um conhecimento sólido relativo às demonstrações económico-

financeiras previstas no SNC;  

» Saber aplicar os métodos de análise financeira de empresas;  

» Saber efetuar análise de risco e gerir a tesouraria;  

» Saber como avaliar projetos de investimento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
MÓDULO 1  

As demonstrações económico-financeiras previstas no SNC  

 

» 1.1. Análise das rubricas do Balanço previsto no SNC;  

» 1.2. A Demonstração de resultados prevista no SNC;  

» 1.3. A Demonstração de Origens e Aplicações de Fundos;  

» 1.4. A Demonstração de Fluxos de Caixa;  

» 1.5. A Demonstração das Alterações no Capital Próprio;  

» 1.6. Casos práticos: Análises de Modelos de demonstrações 

financeiras de empresas reais (de acordo com o SNC);  

 

Objectivos: Aprofundar o conhecimento das Rubricas do Balanço, 

Demonstração de Resultados e outras demonstrações; Utilização dos 

dados para a análise económico-financeira.   

 

 

MÓDULO 2  

Elementos de Análise económico-financeira  

 

» 2.1. Elementos de análise económico-financeira;  

» 2.2. Fundamentos Teóricos;  

» 2.3. Análise económica e financeira de uma empresa;  

» 2.4. Os indicadores financeiros e económicos;  

   2.4.1. Indicadores de rentabilidade;  

   2.4.2. Indicadores Financeiros;  

   2.4.3.Indicadores de Funcionamento;  

   2.4.4. Rácios de mercado.  

» 2.5. Casos práticos: Estudo de viabilização económica, conta de 

exploração e balanço previsional.  

 

Objectivos: Estudo e aplicação de métodos de análise financeira de 

empresas. 

 

 

MÓDULO 3  

Análise do risco e gestão da tesouraria  

 

» 3.1. Análise do risco na gestão de médio e longo prazo;  

» 3.2. O fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio;  

» 3.3. A estrutura e o equilíbrio dos capitais;  

» 3.4. Casos práticos: Financiamento da actividade futura da empresa.  

 

Objectivos: Avaliar o risco da actividade e demonstrar a importância 

da gestão da tesouraria na vida de uma empresa  
 

 
MÓDULO 4  

Realização de um Relatório de Análise Económica e Financeira 

de uma empresa real  

 

» 4.1 Fundamentos teóricos da análise de investimentos;  

» 4.2. A decisão do investimento e o risco – o cash flow do 

investimento;  

» 4.3. Análise do investimento segundo a técnica do VAL e da TIR;  

» 4.4. Fundamentos teóricos de avaliação de empresas;  

» 4.5. Avaliação pelos dividendos;  

» 4.6. Avaliação pelo free cash-flow.  

 

Objectivos: Determinar o retorno do investimento; avaliar a empresa. 

 

 

MÓDULO 5  

Fundamentos teóricos da avaliação de projectos de investimento 

» 5.1 Fundamentos teóricos da análise de investimentos;  

» 5.2. A decisão do investimento e o risco - o cash flow do 

investimento;  

» 5.3. Análise do investimento segundo a técnica do VAL e da TIR;  

 

Objectivos: Determinar o retorno do investimento 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 
Contabilistas certificados. Todos aqueles que na sua atividade 

profissional precisem ou venham a necessitar de formação prática em 

Análise Financeira de Empresas de acordo com o SNC de forma a 

enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. 

Finalistas, Bacharéis e licenciados nas áreas de Contabilidade, 

Gestão, Economia e afins. 

 

 

FORMADORES 

 
DR. MIGUEL OLIVEIRA 

MBA – Mestrado em Gestão de Empresas pela EGP – Escola de 

Gestão do Porto. Especialização na área de Controlo de Gestão pela 

UCP – Universidade Católica Portuguesa. Licenciado em Economia 

pela Universidade Portucalense. Experiência muito relevante em 

Consultoria Financeira na execução de análises financeiras, projectos 

de investimento, elaboração de Business Plan e Avaliação de 

Empresas. Actualmente exerce funções de Gestor Financeiro de 

Projectos e responsável no departamento financeiro de uma empresa 

 

 

 

 

 



 

pela implementação do Sistema de Controlo de Gestão e respectivo 

acompanhamento. Formador Certificado pelo IEFP. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 
Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da 

SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de Julho, que 

será atribuído aos formandos com um nível de presenças superior ou 

igual a 75%. 

 

Este Certificado é válido para efeito do cumprimento das 35 horas de 

formação obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 

 

 

 

 


