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GESTÃO FINANCEIRA E 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

¨ O Departamento Financeiro. Função Financeira nas Empre-

sas 

¨ Natureza da Informação Contabilís!ca e Financeira 

¨ Apresentação da informação contabilís!ca. Balanço e De-

monstração de Resultados 

¨ Balanço 

¨ Demonstração de Resultados 

¨ O plano de Financiamento. Análise de Projetos de Inves!-

mento 

¨ O Balanço Funcional 

¨ Indicadores de apoio à análise e gestão 

¨ Cálculo do Valor da empresa 

¨ O Controlo Financeiro de Gestão 

¨ Introdução aos Projetos de Inves!mento. 

¨ Caracterização técnico-económica dos Projectos de Inves!-

mento: 

à Caracterização do produto ou do serviço; 

à Envolvente externa do Projeto; 

à Análise do sector Empresarial do Projeto; 

à Bases estratégicas de marke!ng; 

à Análise da procura e previsão de vendas; 

à Dimensionamento e forças de localização; 

à Macro e micro-localização do Projeto de Inves!mento; 

à Aspetos técnicos e tecnológicos; 

à O modelo organiza!vo a adotar; 

à Planeamento e implementação do Projeto; 

à Financiamento do Projeto. 

¨ Avaliação dos Projetos de Inves!mento: 

à Principais mapas analí!cos e contabilís!cos a elaborar 

e analisar; 

à Análise económica do Projeto de Inves!mento; 

à Análise financeira do Projeto de Inves!mento; 

à Análises de risco e de sensibilidade.

¨ Conclusões e recomendações  

sobre a Decisão de Inves!mento. 

Calendário 

outubro 2018 

26 27 

novembro 2018 

2 3 

O!"#$%&'( G#)*%( 

Esta unidade contém conteúdos que visam trans-

formar o pensamento e atuação de todos os que 

trabalham a área financeira das empresas e/ou ins-

"tuições. Assenta no aprofundamento das compe-

tências avançadas em gestão financeira. 
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No final desta unidade os par"cipantes deverão 

estar aptos a: 

· Dominar os conceitos e a linguagem financeira e 

orçamental; 

· Saber analisar as demonstrações financeiras, dete-

tando os aspetos mais importantes e crí!cos; 

· Compreender o interesse e os limites dos méto-

dos de análise e de afetação dos custos; 

· Saber calcular a contribuição de cada segmento 

para a performance da empresa; 

· Saber interpretar a informação relevante para a 

análise das decisões operacionais, de inves!men-

to e de financiamento; 

· Conhecer e saber calcular os diferentes critérios 

de decisão sobre a viabilidade económica e finan-

ceira de projetos de inves!mento; 

· Adquirir conhecimentos prá!cos para a elabora-

ção de um estudo de viabilidade económica e fi-

nanceira 
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Empresários e quadros com formação em diferen-

tes áreas, que exercem a sua a!vidade nas Empre-

sas ou em Organismos Públicos e que têm necessi-

dade de dominar os conceitos básicos das Ciências 

da Gestão, para melhor exercerem as suas a!vida-

des nas respe!vas empresas. 
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18 Horas 
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High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 8 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento 

da mesma. 

 

 

� F!"#$ %& P$'$#&()! 

No ato da inscrição: 250,00€ + IVA 
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O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 15 dias úteis antes da data de inicio 

do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se subs!tuir por outro(s) par!cipante(s), devendo comuni-

car a alteração até 1 dia ú!l antes do inicio do curso.  

A sua não comparência do(s) formando(s) não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição 

e será cobrada na sua totalidade. 
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Para efectuar a sua inscrição deverá entrar em contacto com a High Skills por telefone para 

o 217 931 365 ou para o e-mail geral@highskills.pt 

www.highskills.pt 

geral@highskills.pt 

Portugal 00351 217 931 365 



Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

www.highskills.pt 


