
 

MINI-MBA  
FINANÇAS EMPRESARIAIS E 

FISCALIDADE APLICADA (E- Learning) 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO: O Mini-MBA em Finanças 

Empresariais e Fiscalidade Aplicada, 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. 

Ao frequentar este Curso será capaz de 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. 

Irá obter conhecimentos numa perspetiva eminentemente prática dos 

dois principais impostos que se aplicam às empresas: o IRC e o IVA. 

 

OBJETIVOS 

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.  

Solucionar questões do dia a dia da empresa em matéria fiscal, com 

enfoque na tributação sobre o consumo (IVA) e na tributação sobre os 

rendimentos empresariais (IRC). 

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;  

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 - 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; Acréscimos e 
diferimentos; Imposto corrente e Impostos diferidos. 

Teste de avaliação ao módulo  
Todas as matérias são expostas e desenvolvidas em  
vídeo-aula 
Resolução através de vídeo-aula de casos práticos 
 

 

MÓDULO 2 - GESTÃO FISCAL DA EMPRESA 

 
Introdução ao Sistema Fiscal Português Gestão Fiscal – Impostos 
sobre o Rendimento - IRC 
Introdução ao Sistema Fiscal Português  
» Método de Funcionamento do Imposto  
» Subsídios  
» Variações patrimoniais positivas e negativas  
» Encargos não dedutíveis  
» Imparidades de Inventários e de Ativos não Correntes  
» Imparidades de Créditos  
» Depreciações e amortizações 
»Realizações de utilidade social  
» Mais e menos valias de ativos tangíveis e intangíveis  
» Reporte de prejuízos  
» Dedutibilidade dos gastos de financiamento (juros)  
» Novo Código Fiscal do Investimento  
» Regime de Transparência Fiscal  
» Regime Simplificado  
» Taxas  
» Tributações Autónomas  
» Pagamentos por conta, pagamentos adicionais por conta, 
pagamento especial por conta, retenções na fonte  
» Dupla Tributação jurídica internacional  
» Obrigações declarativas dos sujeitos passivos de IRC  
» Benefícios Fiscais em vigor  
» Caso Prático Modelo 22  
» Alterações OGE 2020  
 
Gestão Fiscal - Impostos sobre o Consumo - IVA  
(ministrado de acordo com as mais recentes alterações introduzidas 
no IVA)  
» Caracterização do regime atual do IVA  
» Sujeitos Passivos  
» Transmissões de bens  
» Prestações de Serviços - regras de localização  
» Momento da exigibilidade do IVA  
» Importações de bens  
» Aquisições Intracomunitárias de bens  
» Valor Tributável  
» Exportações  
» Transmissões intracomunitárias de bens  
» Isenções  
» Taxas do imposto  
» Operações com Açores e Madeira  
» O Direito à dedução do IVA  
» Resolução de diversos casos de aplicação incluindo as novas regras 
da inversão do sujeito passivo. 
 

Teste de avaliação ao módulo  
Todas as matérias são expostas e desenvolvidas em   
vídeo-aula 
Resolução através de vídeo-aula de casos práticos 

 
 

Módulo 3 – 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; 
 

23 - 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. 

24 – 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  
 
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. 

DESTINATÁRIOS 

 
Todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham 

a necessitar de formação prática em análise da Demonstrações 

Financeiras, Finanças Empresariais , avaliação de projetos de 

investimento e fiscalidade da empresa (IVA e IRC) de forma a 

enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. 

 

 

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: 50 horas  

PREÇO: 380 euros 

. 

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 40 

horas de formação obrigatória, de acordo com o Código do 

Trabalho. 

Curso reconhecido pela Ordem dos Contabilistas Certificados 

para a atribuição de 50 Créditos conforme o Novo 

Regulamento de Formação Contínua da OCC. 

 

 


