CURSO PRÁTICO DE

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE
PROJETOS DE INVESTIMENTO
VÁLIDO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DAS 35 HORAS DE
FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO
TRABALHO

OBJETIVOS
» Dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos, para
elaboração e avaliação de estudos de viabilidade económica e
financeira.
» Dotar os formandos de instrumentos práticos, nomeadamente bases
previsionais, para elaborar as projeções económicas, financeiras e
monetárias do projeto e aferir sobre a viabilidade de um projeto de
investimento.
METODOLOGIAS
» Método Expositivo, Demonstrativo e Estudo de casos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
(6 HORAS)
Objetivos: Saber identificar e classificar os Investimentos, bem como
saber quais as fases de um projeto de investimento e saber
determinar o Cash Flow e conhecer a importância das origens das
fontes de financiamento na rentabilidade de um projeto
1. Conceito de Investimento;
2. Tipologias de Investimentos;
3. Fases de Projeto de Investimento.
4. Os Estudos preliminares de um projeto - mercado, técnicos e
jurídicos;
5. Noção e Cálculo do Cash Flow;
6. O princípio do valor temporal do dinheiro e a taxa de atualização;
7. A decisão do investimento e o risco-avaliação.
Casos práticos: Caso prático de opção entre diferentes projetos de
acordo com a origem das fontes de financiamento

MÓDULO 2
O ESTUDO ECONÓMICO E FINANCEIRO (6 HORAS)
Objetivos: Conhecer e saber quais os diferentes planos para
elaboração do estudo económico financeiro
1. Estudos Económicos e Financeiros
a) Plano de Investimentos
b) Plano de Exploração
c) Plano de Financiamento

MÓDULO 3
CRITÉRIOS DE RENDIBILIDADE E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE
PROJETOS (6 HORAS)
Objetivos: Conhecer e saber calcular os diferentes critérios de
decisão entre projetos de investimento e aplicar os diferentes métodos
de avaliação de projetos
1. Indicadores Económicos
a) VAL - Valor Atualizado Líquido
b) TIR - Taxa Interna de Rentabilidade
c) Período de recuperação do Capital (Pay-Back)
d) índice de Rendibilidade e Relação Benefício-Custo
2. Análise de Sensibilidade e Cenários em Excel
Casos práticos: Caso prático de análise e escolha do projeto a
implementar de acordo com os critérios de rendibilidade e métodos de
avaliação

MÓDULO 4
AS PROJEÇÕES DE INVESTIMENTO (6 HORAS)
Objetivos: Conhecer os métodos e as formas de estimação para
construir as Demonstrações Financeiras previsionais
1. Estimação dos rendimentos e definição dos programas de
produção, aprovisionamento
2. Estimação dos FSE, Gastos com o Pessoal e outros gastos
3. Programa de Investimento e de Financiamento
4. As demonstrações financeiras previsionais
Casos práticos: Caso prático de estimação das Demonstrações
Previsionais

MÓDULO 5
CASO DE ESTUDO (6 HORAS)
Objetivos: Adquirir conhecimentos práticos para elaboração de um
Estudo de Viabilidade Económica e Financeira
1. Sumário Executivo
2. Identificação dos Promotores de Investimento
3. Caracterização do Projeto
4. Estudo de Viabilidade Económica e Financeira
a) Pressupostos Económico e Financeiros
b) Plano de Investimentos
c) Plano de Exploração
d) Plano de Financiamento
e) Avaliação do Projeto, Principais Indicadores Económico e
Financeiros e Análise do risco
Caso de Estudo: Realização e Análise de um Estudo de Viabilidade
Económica e Financeira

DESTINATÁRIOS
O Curso destina-se a profissionais nas áreas de Contabilidade e
Finanças e similares, que desenvolvam ou venham a desenvolver a
sua atividade em áreas da gestão, consultoria financeira e na
elaboração de candidaturas aos sistemas de incentivos.

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.

