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DISAPGFOP048 

Gestão e Análise Financeira para Instituições Públicas 

Objetivos Gerais 

A gestão financeira refere-se à avaliação ou estudo da viabilidade, estabilidade e lucratividade de 

um negócio ou projeto. Engloba um conjunto de instrumentos e métodos que permitem realizar 

estudos sobre a situação financeira de uma instituição, assim como prognósticos sobre o seu 

desempenho e futuro. 

O objetivo deste curso é transmitir aos formandos que exerçam ou pretendam exercer a sua 

atividade profissional nas várias entidades que compõem atualmente o Sector das Administrações 

Públicas, de forma a obter conhecimentos teóricos e práticos, das ferramentas da gestão 

financeira no âmbito da análise financeira, e da tomada das decisões financeiras de curto e de 

longo prazo. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Efetuar a Gestão Financeira Pública, em sede de planeamento, análise e gestão do 

orçamento das instituições enquadradas no setor público; 

 Capacidade de análise da rendibilidade e o equilíbrio financeiro da instituição, no 

desenvolvimento da sua atividade corrente e de expansão; 

 Contribuir para a análise/discussão dos procedimentos conducentes ao crescimento 

orgânico, através das decisões de investimento e possibilidades de crescimento externo; 

 Efetuar a análise das fontes de financiamento de médio e longo prazo existentes nos 

mercados financeiros, procurando obter a estrutura de capital que otimize o custo; 

 Realizar a gestão financeira de projetos da instituição, avaliando e gerindo o seu risco; 

 Ilustrar o papel que o financiamento e o investimento podem ter na valorização da instituição 

pública. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar a gestão e análise financeira nas 

Instituições Públicas tais como Gestores, Economistas, Contabilista, Diretores, Técnicos 

Superiores, Auxiliares financeiros e Colaboradores do planeamento.  

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

http://www.highskills.pt/
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DISAPGFOP048 

Carga Horária 

60 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Introdução 

 Introdução a Finanças Empresariais e a Gestão Financeira; 

 Conceito e Significado do Balanço de Gestão; 

 Conceito e Significado da Demostração de Resultados. 

Módulo II – Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras  

 O Balanço Funcional; 

 O Balanço Patrimonial; 

 Do Balanço Contabilístico ao Funcional; 

 A Demonstração dos Resultados numa perspetiva financeira e funcional; 

 Exercícios práticos. 

Módulo III – Indicadores de Apoio à Análise e à Gestão ou Rácios 

  Fundo Maneio – Equilíbrio Financeiro; 

 Estrutura de Capitais das entidades públicas; 

 Desempenho económico; 

 Análise de Risco – BREAK-EVEN POINT; 

 Exercícios Práticos. 

Módulo IV – Avaliação de Fontes de Financiamento das Instituições 

 Investidores; 

 Entidades Financeiras públicas; 

 Financiamentos de médio e longo prazo; 

 Financiamentos de curto prazo. 

Módulo V – Risco e Rendibilidade 

 Risco Operacional e Risco Financeiro de um organismo público; 

 Risco e Rendibilidade; 

 Risco Sistemático e o “Equity Risk Premium”; 

 Implicação para o Custo de Capital; 

 Exercícios práticos. 

Módulo VI – Planeamento Financeiro e Previsão 

http://www.highskills.pt/
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DISAPGFOP048 

 Planeamento Financeiro e Análise Pro Forma; 

 Gestão do Fundo de Maneio; 

 Planeamento Financeiro de Curto Prazo. 

 

Módulo VII – Os Fluxos Monetários 

 Mapa de Origens e Aplicações de Fundos; 

 Mapa de Fluxos; 

 A Empresa e o Valor; 

 Controlo Financeiro de Gestão: 

o A abordagem previsional; 

o O papel da Contabilidade Analítica; 

 Exercícios práticos. 

Módulo VIII – Os Relatórios 

 Relatório de Gestão; 

 Relatório Financeiro. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

  

http://www.highskills.pt/

