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Reporting Financeiro - Como torná-lo num instrumento útil e desejado 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes das metodologias e instrumentos 

utilizados na atividade de reporting financeiro. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 O Reporting financeiro – Objectivo e particularidades; 

 O papel dos vários destinatários da informação; 

 Princípios a respeitar; 

 Ferramentas de Trabalho, 

 Modelo de “Reporting”. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais das áreas de Finanças e Contabilidade que 

na sua atividade necessitem elaborar documentação e reports financeiros. 

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. 

Carga Horária 

18 horas 

 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

 

Módulo I - O reporting financeiro 

 Como “radiografia da Empresa”; 

 Como instrumento de gestão. 

 

 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISFCFF014 

Módulo II - O papel dos vários destinatários da informação 

 Acionistas; 

 Grupos Internacionais. 

 

Módulo III - Princípios a respeitar 

 Fiabilidade da informação;  

 Respeito pelos prazos; 

 Princípios contabilísticos (ex. da casa-mãe). 

 

Módulo IV - Ferramentas de trabalho 

 Sistemas de Informação Integrados. 

 

Módulo V - Modelo de “reporting” 

 Demonstração de Resultado por Funções; 

 Análise de Vendas, Custos, Margens; 

 Análise de Custo; 

 Rendibilidade Integrada; 

 Balanço Funcional; 

 Working Capital (Stocks, Clientes, Fornecedores); 

 Investimentos; 

 Fluxos de Caixa; 

 Quadro de Indicadores. 

 

Módulo VI - Caso prático 

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/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISFCFF014 

  

  

http://www.highskills.pt/

