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1. Objetivos 

 Saber em que consiste a contabilidade e as diversas óticas ou perspetivas 
(financeira, económica e monetária), quais os mapas contabilísticos associados a 
cada ótica e ter a capacidade de “ler” e entender essa informação; 

 Saber em que consiste a gestão e a análise financeira e os seus principais objetivos; 
 Ter conhecimento dos aspetos mais relevantes associados ao equilíbrio financeiro e 

das especificidades de um processo orçamental; 
 Saber em que consiste o controlo de gestão e os centros de responsabilidade; 
 Ter conhecimento dos conceitos de Investimento e de projeto de investimento; 
 Conhecer as principais etapas de um projeto de investimento. 

2. Conteúdos Programáticos 
► Contabilidade 

Introdução 
 Conceito de empresa; 
 As funções; 
 A organização formal e informal. 

Contabilidade 
 Conceito; 
 Tipos de contabilidade; 
 Conta (contabilística); 
 Movimentação contabilística; 
 Saldo de uma conta; 
 Método digráfico ou das partidas dobradas. 

Ótica/perspetiva financeira 
 Objetivo; 
 Balanço; 
 Depreciações e amortizações; 
 Provisões; 
 Principais contas. 

Ótica/perspetiva económica 
 Objetivo; 
 Demonstração de resultados do exercício; 
 Principais contas. 

Ótica monetária 
 Objetivo; 
 Folha de caixa. 

Outros mapas contabilísticos 
 Diário; 
 Razão; 
 Balancete. 

 

 
 

 



   
  

 
     

 
► Gestão e análise financeira 

Função financeira 
 Tipos de fluxos; 
 Evolução da função financeira; 
 Orçamento de tesouraria; 
 Plano financeiro. 

Gestão financeira: conceito e objetivos 

Equilíbrio financeiro 
 Fundo de maneio; 
 Balanço funcional; 
 Necessidades de fundo de maneio; 
 Tesouraria líquida; 
 Situações típicas de tesouraria. 

Processo orçamental 

Análise financeira: conceito e técnicas de análise financeira 
 Certificação das Demonstrações financeiras; 
 Comparação de Demonstrações financeiras; 
 Rácios. 

► Controlo de gestão 
Planeamento 

 Visão, missão e valores; 
 Estratégia; 
 Planeamento estratégico; 
 Planeamento operacional. 

Controlo de gestão 
 Conceito; 
 Centros de responsabilidade; 
 Sistemas de controlo de gestão. 

Método OVAR 
 Painel de bordo (Tableau de bord); 
 Balanced Scorecard (BSC); 
 Reporting; 
 Sistemas de incentivos; 
 Cálculo financeiro. 

Conceitos básicos 
 Tempo, capital e juro; 
 Taxa de juro e taxa de desconto; 
 Valor atual e valor acumulado. 

Regimes de capitalização 
 Noções gerais; 
 Regime de juro simples (RJS); 
 Regime de juro composto (RJC). 



   
  

 
     

 
Reembolso de empréstimos 

 Introdução; 
 Modalidades de reembolso; 
 Modalidades em regime de juro simples; 
 Modalidades em regime de juro composto. 

Taxa de juro 
 Taxa de juro nominal; 
 Taxa de juro efetiva; 
 Taxa de juro real. 

► Análise de Projetos de Investimento 
 Conceito de investimento; 
 Conceito de análise de projetos de investimento; 
 Tipos de projeto de investimento; 
 Informação de base para a elaboração de um projeto de investimento; 
 Etapas de um projeto de investimento. 

Avaliação/análise de um projeto de investimento: 
 Ponto crítico das vendas (break-even point); 
 Conceito de cash flow; 
 Análise a preços correntes/constantes; 
 Valor atual líquido (VAL); 
 Taxa interna de rentabilidade (TIR); 
 Período de recuperação do investimento (PRI); 
 Índice de rentabilidade (IR); 
 Utilização de modelos para a análise de projetos de investimento. 

3. Destinatários  
Este curso incide sobre as principais vertentes temáticas no âmbito da área financeira 
de uma organização (contabilidade, gestão e análise financeira, controlo de gestão, 
cálculo financeiro, análise de projetos de investimento) com o objetivo de proporcionar 
um completo domínio dos aspetos mais relevantes em cada uma delas e destina-se a 
todos aqueles que pretendam obter ou reforçar conhecimentos e competências na área 
financeira de uma organização, num curto prazo de tempo 

4. Horário e Duração 
Possibilidade de horário laboral e pós-laboral. 

Duração de 40 horas. 
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