
 

CURSO PRÁTICO DE FINANÇAS 

EMPRESARIAIS E PERFORMANCE 

FINANCEIRA DA EMPRESA 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso Prático de Finanças Empresariais e Performance 

Financeira da Empresa, trata-se de um Curso de Formação e-

learning com uma vertente eminentemente prática e com uma 

forte orientação para as necessidades do mercado de trabalho. 

Pretende uma formação prática que o ajudará a interpretar a 

informação contabilística e a diagnosticar e caracterizar a 

situação financeira da Empresa? 

Esta formação vai permitir-lhe obter os conhecimentos e as 

ferramentas para a análise da performance financeira da 

empresa, bem como os fundamentos de tomada de decisões. 

 
OBJETIVOS 

Dotar os formandos dos conceitos, métodos e técnicas 

utilizados no domínio das finanças empresariais, de modo a 

potencializar a sua intervenção em decisões capazes de 

promoverem a melhoria da performance financeira das 

organizações;  

Ser capaz de utilizar a informação contabilística para análise da 

situação financeira e económica da empresa e intervir com 

decisões fundamentadas para melhoria do rumo da empresa. 

Conhecer as fontes de financiamento de curto, médio e longo 

prazo e ser capaz de decidir quais as melhores ferramentas de 

financiamento para a empresa em diversos cenários.  

Ser capaz de aplicar técnicas de avaliação de investimentos 

reais de modo a tomar as melhores decisões em benefício da 

empresa. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – Análise Demonstrações Financeiras de acordo 

com o Sistema de Normalização Contabilística 

1- Conceito de Contabilidade Financeira e a necessidade de 

normativos contabilísticos; 

2- Normativos contabilísticos adotados em Portugal; 

3- Classificação contabilísticas e económica das Entidades; 

4 – Os níveis de aplicação do Sistema de Normalização 

Contabilística;  

5 – Estudo, análise e interpretação das Demonstrações 
Financeiras na perspetiva contabilística: Balanço, 
Demonstração dos Resultados por natureza, Demonstração 

dos Resultados por funções, Demonstração das Alterações no 
Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas 
(anexo). Casos Práticos. 
 
6 – Desenvolvimento de conceitos inerentes às 
demonstrações financeiras: Provisões, imparidades, 
depreciações/amortizações, acréscimos e diferimentos, 
Imposto Corrente, Impostos Diferidos, etc.  
 
7 – Casos Práticos de elaboração e interpretação das 
demonstrações financeiras na perspetiva contabilística. 

 
Todas as matérias são expostas e desenvolvidas no 
sistema vídeo-aula 
 
Resolução através de vídeo-aula de casos práticos. 
 
Teste de avaliação ao módulo 1 
 
Módulo 2 – Finanças Empresariais e Performance 
Financeira 
 
1 - Abordagem funcional: os ciclos financeiros: Ciclo de 
Investimento, Ciclo de exploração, Ciclo de Tesouraria; 
2- Preparação das demonstrações financeiras para a análise; 
3- O Balanço Funcional; 
4- Estudo do equilíbrio financeiro de curto prazo: o Fundo de 
Maneio Funcional (FMF); as necessidades de fundo de maneio 
(NFM) e a Tesouraria Líquida (TL). Casos Práticos: Análise de 
diversos cenários e conclusões; 
5- Rácios e indicadores de atividade de curto prazo; 
6- Rácios e indicadores de atividade de médio e longo prazo; 
7- Rácios e indicadores de Liquidez; 
8- Estudo do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo; 
9 – Casos Práticos relativos à análise do equilíbrio financeiro de 
curto prazo e do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo a 
partir do Balanço Funcional. 
10 – Demonstração dos Resultados ajustada; 
11 – Estudo dos indicadores de Rendibilidade; 
12 – Return non Equity (ROE); 
13 – Análise DuPont; 
14 – Modelo multiplicativo da rendibilidade do capital próprio; 
15 – Modelo aditivo da rendibilidade do capital próprio; 
16- Efeito de Alavanca Financeira 
17 – Indicadores de desempenho bolsista; 
18 – Risco – Indicadores e rácios para avaliação do risco, 
19 – Casos Práticos de análise da performance financeira e 
rendibilidade com recurso a cenários e tomada de decisões; 

20 – Fontes de Financiamento no Curto Prazo: Crédito de 
Fornecedores; Financiamento bancário a curto prazo; 
Papel comercial; Factoring; Contas correntes caucionadas; 

21 – Fontes de Financiamento de médio e Longo prazo: 
Capitais Próprios: Capital Inicial, Autofinanciamento, Aumentos 
de Capital; Private Equity Market (Capital de Risco); Outros 
Instrumentos de Capital Próprio (Prestações Suplementares vs 
prestações acessórias); Capitais Alheios: Empréstimo 
Bancário, Suprimentos, Leasing Financeiro, Lease Back, 
Leasing Operacional (Renting), Empréstimo Obrigacionista, 
Empréstimo Externo, Project Finance; 



 

22 – Avaliação de Investimentos Reais: Critérios de avaliação 
de investimentos reais para tomada de decisão. Cash Flows do 
Projeto. Avaliar o Projeto de Investimento: Valor Atual Líquido 
(VAL); Taxa Interna de Rendibilidade (TIR); Prazo de 
recuperação do Investimento (PRI); Índice de Rendibilidade do 
Projeto (IRP). Casos Práticos com foco na tomada de decisão. 

 
Todas as matérias são expostas e desenvolvidas no 
sistema vídeo-aula 
Resolução através de vídeo-aula de casos práticos. 
 
Teste de avaliação ao módulo 2 
 
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 

Profissionais, Estudantes Universitários, todos aqueles 

que procuram um curso de formação prática, que permita 

obter os conhecimentos de forma a ser capaz de analisar 

e de avaliar a performance financeira da empresa e 

assim tomar decisões fundamentadas. 

 

FORMADOR: 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, Fiscalidade e 

Finanças Empresariais. 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, Finanças 

Empresariais, Normas Internacionais de Contabilidade, 

Fiscalidade Nacional, Fiscalidade Internacional, Análise 

Económica e Financeira, etc. 

 

DURAÇÃO: 30 horas  

PREÇO: 220 euros 

CERTIFICAÇÃO: Aos formandos que sejam aprovados 

em todos os módulos que constituem o curso e no teste 

de avaliação, será emitido um Certificado de Formação 

Profissional através da SIGO, tal como previsto na 

Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é 

válido para efeito do cumprimento das 40 horas anuais 

de formação contínua obrigatória, de acordo com o 

Código do Trabalho. 

Regras de funcionamento do Curso Prático de 

Análise Económica e Financeira – 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 credencias 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 10 

questões. O formando terá de responder a seis 

questões corretamente para avançar para o 

módulo seguinte. Caso o formando não alcance 

no mínimo seis 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. 


