
 

CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  

E-LEARNING  

 

OBJETIVOS: Obter competências técnicas, atualizadas e com uma 

forte vertente prática no domínio das Contabilidade e Finanças das 

empresas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
MÓDULO 1 

Contabilidade e demonstrações financeiras 

» Elementos do Sistema de Normalização Contabilística e níveis de 

aplicação 

» Estudo das Demonstrações Financeiras e sua interpretação 

» Leitura e análise crítica das Demonstrações Financeiras 

» Bases para apresentação das demonstrações financeiras: Regime 

do acréscimo, Materialidade e Agregação, não compensação 

» Conceitos fundamentais refletidos nas demonstrações financeiras: 

Depreciações/ amortizações; Imparidades; Provisões etc 

Teste de Avaliação ao módulo 1 

 

MÓDULO 2 - Elementos de Análise económico-financeira 

» Elementos de análise económico-financeira; 

» Análise económica e financeira de uma empresa; 

» Os indicadores financeiros e económicos; 

» Indicadores de rentabilidade; 

» Indicadores Financeiros; 

» Indicadores de Funcionamento; 

» Rácios de mercado. 

Casos práticos: Estudo de viabilização económica, conta de 

exploração e balanço previsional. 

Teste de Avaliação ao módulo 2 

 

MÓDULO 3 - Análise de Investimentos 

» Conceito de Investimento; 

» Tipologias de Investimentos; 

» Fases de Projeto de Investimento. 

» Os Estudos preliminares de um projeto – mercado, técnicos e 

jurídicos; 

» Noção e Cálculo do Cash Flow; 

» O princípio do valor temporal do dinheiro e a taxa de atualização; 

» A decisão do investimento e o risco-avaliação. 

 

O Estudo Económico e Financeiro 

» Plano de Investimentos 

» Plano de Exploração 

» Plano de Financiamento 

Teste de Avaliação ao módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 4 - Critérios de Rendibilidade e Métodos de Avaliação 

de Projetos 

» 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 

As Projeções de Investimento 

» Estimação dos rendimentos e definição dos programas de produção, 

aprovisionamento 

» Estimação dos FSE, Gastos com o Pessoal e outros gastos  

» Programa de Investimento e de Financiamento 

» As demonstrações financeiras previsionais 

» Caso prático de estimação das Demonstrações Previsionais 

Teste de Avaliação ao módulo 4 

 

MÓDULO 5 - Estudo de Caso 

» Identificação dos Promotores de Investimento 

» Caracterização do Projeto 

» 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 

 

Teste de Avaliação ao módulo 5  

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 
Teste de Avaliação Final para obtenção de Certificado de Formação. 
O teste final inclui questões de escolha múltipla sobre todos os temas 

da formação. 
 
Inquérito de Avaliação da Formação  

 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 
Todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham 

a necessitar de formação prática em Análise Financeira , avaliação de 

projetos de investimento e contabilidade financeira da empresa de 

forma a enfrentarem os desafios profissionais com a preparação 

adequada. 

 

 

 



 

 

 

 

FORMADORES 

DR. MIGUEL FRAGOSO 

Economista, Membro Efetivo da Ordem dos Economistas no Colégio 

de Especialidade de Economia e Gestão Empresariais. Contabilista 

Certificado, Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Diretor 

Geral e Gestor de Formação da CERTFORM desde Abril de 2000. 

Experiência de 20 anos em Prestação de serviços de Contabilidade e 

Assessoria Fiscal a Empresas e Particulares. Formador Certificado 

pelo IEFP com uma experiência formativa de cerca de 19 000 horas 

como formador em Ciências Empresariais com particular enfoque nos 

domínios de Contabilidade e Fiscalidade. Educação: MBA em Direção 

e Administração de Empresas, Licenciatura em Gestão de Empresas, 

Especialização em Auditoria Financeira, Pós- Graduação em 

Fiscalidade e Assessoria, Bacharel em Contabilidade e Administração. 

Possui vários Cursos de Formação Contínua para atualização de 

conhecimentos na área das Ciências Empresariais em particular no 

Sistema de Normalização Contabilística, Normas Internacionais de 

Contabilidade, Fiscalidade Nacional, Fiscalidade Internacional, Análise 

Económica e Financeira, Finanças Empresariais, Empreendedorismo, 

etc. 

 

 

DURAÇÃO 

 

40 HORAS 

 

CERTIFICAÇÃO 

 
 
Aos formandos que sejam aprovados em todos os módulos do Curso, 

será emitido um Certificado de Formação Profissional através da 

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

Com a duração de 40 horas de formação este Certificado é válido 

para efeito do cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua 

obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 

 

 

PREÇO: 300 euros 

 

DURAÇÃO: 40 HORAS 

 

 

Regras de funcionamento do CURSO DE CONTABILIDADE E 

FINANÇAS – E-LEARNING 

1- O candidato deverá preencher a ficha de inscrição 

através do site da CERTFORM; 

2- Após contacto da secretaria deverá ser efetuado o 

pagamento do valor; 

3- Serão atribuídas as credenciais para entrada na 

plataforma de E-LEARNING da CERTFORM; 

4- O formando tem acesso ao primeiro módulo do curso 

(materiais para estudo); 

5- Após o teste de avaliação do primeiro módulo, será 

disponibilizado o segundo módulo e assim 

sucessivamente; 

6- O formando pode fazer o estudo dos materiais através da 

plataforma ou fazer o download para o seu próprio 

dispositivo. Os materiais são não editáveis. 

7- Tendo todos os módulos concluídos o formando terá 

acesso ao teste de avaliação final. O teste final contempla 

a avaliação a matérias de toda a formação. 

8- Os testes do Curso são testes de escolha múltipla. Os 

testes são compostos por 5 questões. O formando terá 

de responder a três questões corretamente para avançar 

para o módulo seguinte. Caso o formando não alcance 

no mínimo três questões corretas repetirá o teste. No 

final do teste o formando terá acesso à chave de 

resolução. Os testes são realizados na própria 

plataforma E-LEARNING. 

9- Após conclusão do teste de avaliação final, será 

disponibilizado um inquérito de avaliação da formação 

em que o formando avalia a formação em diversos 

parâmetros. 

10- Uma vez concluído o percurso formativo será emitido o 

certificado de formação profissional através da SIGO, tal 

como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho 

11- O certificado será enviado em suporte papel pelos CTT 

para a morada do formando. 

 


