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CURSO PRÁTICO DE EXCEL PARA FINANCEIROS, GESTORES E 

CONTABILISTAS – Live Streaming 

A CERTFORM – Escola de Formação Prática, concebe, promove e desenvolve Cursos de 

Formação Profissional, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cujos 

programas e percursos, fortemente práticos, têm como principal objetivo contribuir para o 

sucesso profissional e pessoal dos formandos que neles participam. 

A CERTFORM está ao serviço da Formação Profissional desde fevereiro de 1999 e é uma 

Entidade certificada pela DGERT em 13 áreas de Formação. 

O Excel é uma ferramenta de grande utilidade e aplicação prática em diversos domínios. Na 
área de Economia, Gestão, Contabilidade e Finanças a utilização do Excel é indispensável. 
Todavia, a utilização do Excel estende-se a muitas outras áreas como o Marketing, Vendas, 
Engenharia, Matemática Aplicada, Estatística, etc. 

Quem trabalha em contabilidade, sabe bem, que o Excel é o programa de eleição para a 
exportação e tratamento dos dados provenientes de fontes externas como as aplicações de 
gestão (contabilidade, faturação, gestão do pessoal, gestão de operações, gestão de ativos, 
etc.,), tornando possível uma flexibilidade dos dados pelo utilizador. 

Saber trabalhar de forma correta em Excel é um fator de diferenciação que é considerado pelas 
organizações nos processos de recrutamento. Saber trabalhar em Excel vai fazer toda a 
diferença na sua carreira profissional, os benefícios desta ferramenta são imprescindíveis tanto 
para si como profissional como para a Organização onde trabalha. 

Ao trabalhar de forma profissional nesta poderosa ferramenta vai aumentar muito a sua 
produtividade e tornar tarefas complexas em algo simples de resolver e de analisar. 

O Excel é uma folha de cálculo que se pode considerar como uma das mais completas 
ferramentas ao seu dispor. Ao saber utilizar o Excel vai poder realizar cálculos, criar tabelas, 
criar gráficos, elaborar relatórios, aplicar fórmulas mais ou menos complexas, automatizar 
tarefas através da utilização de macros (Visual Studio). Vai conseguir desenvolver em minutos 
tarefas que levariam muito tempo a serem executados por meios mais rudimentares. 

O Curso Prático de Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas ministrado pela 
CERTFORM adequa-se a todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham 
a necessitar de formação prática em Excel de forma a enfrentarem os desafios profissionais 
com a preparação adequada, tornando-se um profissional mais produtivo e mais competitivo no 
mercado de trabalho. 

Esta formação será um marco fundamental para fortalecer o seu Curriculum. 
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Com o percurso formativo em Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas, pretende-se 

proporcionar uma formação com um acentuado teor prático capaz de proporcionar as 

seguintes vantagens aos formandos: 

✓ Dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos para minimizar o tempo de 

execução das suas tarefas;  

 

✓ Dotar os formandos de capacidades de trabalho no Excel para potenciar, melhorar e 

otimizar a informação de gestão; 

 

✓ Dotar os formandos com a capacidade de construir ferramentas para análise e controlo 

de gestão; 

 

Sendo 100% on-line esta formação permite grande flexibilidade de aprendizagem pois o 

formando não terá de se deslocar às instalações da CERTFORM – Escola de Formação Prática.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real. Enquanto o formador 

está em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e 

fazendo observações.  

Um Curso Fortemente Prático, pode ser feito a partir de qualquer parte do Mundo, de Portugal 

e de fora de Portugal. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 1 

Microsoft Excel - Overview  

 

1. Novidades Excel 

2. Interface Microsoft Excel   

3. Barra de Ferramentas de acesso rápido e Frisos do Excel  

4. Comandos e Atalhos base do Excel  

5. Formatar e Formatar condicionalmente uma célula 

6. Fórmulas/Funções  

Casos Práticos: Formatação Condicional e aplicação de fórmulas e funções financeiras  
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MÓDULO 2 

Construção de Modelos 

Objetivos: Consolidar a utilização do Excel como ferramenta essencial para a informação de 

gestão. 

  

1. Criar Cenários; 

2. Atingir um Objetivo; 

3. Solver; 

4. Filtrar Dados; 

5. Tabelas Dinâmicas; 

6. Proteger Folhas de Cálculo; 

 

Casos Práticos: Construção de cenários, atingir objetivos, Solver, Criação e análise de Tabelas 

Dinâmicas  

 

 

MÓDULO 3  

Obtenção de Informação  

 

Objetivos: Explorar as funções mais avançadas do Excel  

 

1. Validação de Dados;  

2. Consolidação de Dados; 

3. Importação Dados Externos; 

4. Análise Gráfica; 

5. Macros;  
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MÓDULO 4  

Construção de um Painel de Bordo 

Objetivos: Praticar a utilização do Excel como ferramenta de gestão. 

1. Construção de um Painel de Bordo. 

 

 

A frequência do Curso Prático em Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas 

fornece aos formandos os instrumentos, as técnicas, as ferramentas práticas que 

ajudarão a enfrentar com maior sucesso o mercado de trabalho.  

Trata-se de ajudar a enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação 

adequada. 

Ao aliar a teoria e a prática, neste curso irá aprender vários aspetos práticos que não são 

normalmente ministrados nos cursos do ensino tradicional. 

É um Curso fundamental para todos aqueles que pretendem conhecer uma vertente mais 

prática das matérias lecionadas. 

 

DESTINATÁRIOS 

 

Todos aqueles que necessitem de formação prática em Excel de modo a enfrentarem os 

desafios profissionais com a preparação adequada. Finalistas, Licenciados e estudantes das 

áreas de Gestão, Contabilidade, Economia e áreas afins com necessidade de formação prática 

e focalizada nas necessidades do mercado de trabalho. Contabilistas Certificados, Gestores, 

Economistas, Contabilistas Certificados, Profissionais de Contabilidade e Finanças, com 

necessidade de formação em Excel. O Curso destina-se também aos Empresários, 

Empreendedores, Engenheiros, e a todos os profissionais que pretendam personalizar os mapas 

de gestão, otimizar tarefas e minimizar os tempos de execução. 
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FORMADOR:  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, projetos de investimento, 

elaboração de Business Plan e Avaliação de Empresas. Atualmente exerce funções de Gestor 

Financeiro de Projetos e responsável no departamento financeiro de uma empresa pela 

implementação do Sistema de Controlo de Gestão e respetivo acompanhamento. Formador 

Certificado pelo IEFP. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Quando concluir o percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional 

em Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas, de acordo com o SNC, através da 

plataforma SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. O Sistema Integrado 

de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) é coordenado pela Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) para gestão da rede de oferta educativa 

e formativa e dos percursos educativos e formativos de jovens e adultos. 

Caso a formação seja concedida pela Entidade Patronal, este Certificado é válido para efeito de 

acumulação de 24 horas, para acumulação das 40 horas de formação contínua obrigatória, de 

acordo com o Código do Trabalho. 

 

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 24 HORAS 

 

INVESTIMENTO 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 165 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 295 euros. 

Descontos para desempregados, estudantes e antigos formandos: 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 155 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 285 euros. 
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O Curso Prático Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas é uma formação 

certificada na área da Gestão e Administração, área de formação na qual a CERTFORM é 

certificada pela DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (República 

Portuguesa – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). 

Sendo a CERTFORM uma Entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da 

formação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o preço do Curso goza 

de isenção de IVA pelo artigo 9.º, n.º 10, do Código do IVA. 

De acordo com o artigo 78.º-D, do Código do IRS, à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos 

é dedutível um montante correspondente a 30 % do valor suportado a título de despesas de 

formação e educação por qualquer membro do agregado familiar. Os cursos da CERTFORM 

permitem, assim, dedução à coleta em sede de IRS. 

O Curso Prático de Excel para Financeiros, Gestores e Contabilistas cumpre com os 

requisitos do regulamento de formação contínua da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). 

Após concluir o Curso, deverá o Contabilista Certificado enviar à OCC (através da sua pasta de 

Contabilista Certificado), o certificado de formação emitido pela CERTFORM através da 

plataforma SIGO. Deste modo o Curso permite a atribuição de 24 Créditos de formação. 

 

Pode consultar em certform.pt os testemunhos autorizados de quem já fez Cursos na 

CERTFORM – Escola de Formação Prática 

 

Na formação live streaming tudo funciona em tempo real, a interação entre o formador e os 

formandos acontece em direto ou ao vivo. Para se fazer um live streaming é necessária uma 

ligação à internet, um computador, uma câmara web e um microfone, que permite enviar e 

receber som e imagem.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real. Enquanto o formador está 

em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e 

fazendo observações.  

A plataforma a ser usada para as sessões de live streaming será indicada pela CERTFORM, 

bem como todas as indicações necessárias para se ter acesso à mesma.  

No dia anterior ao início da formação os formandos recebem os dados de acesso à plataforma 

do live streaming para poderem conhecer a plataforma e realizar testes. 

No dia da formação o formando terá de aceder à plataforma e deverá entrar em direto na hora 

marcada para o início da sessão de formação.  

https://certform.pt/testemunhos/
https://certform.pt/testemunhos/
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Para os cursos em live streaming existe uma data de início do Curso e um horário estabelecido 

para que o percurso formativo seja realizado em conjunto com o grupo de formação.  

Quando o formando concluir o seu percurso formativo terá direito ao certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO. 

 


