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Avaliação de Empresas – Técnicas e Metodologias 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos, técnicas e práticas 

que lhes permitam proceder de forma profissional a Avaliações de Empresas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Qual a importância de uma avaliação bem feita; 

 Como proceder à Avaliação; 

 Métodos e técnicas de Avaliação; 

 Quais os dados a ter em conta; 

 Analisar as contas e os principais mapas contabilisticos e financeiros da empresa; 

 Avaliar a empresa segundo diferentes parâmetros e perspectivas; 

 Entender os casos particulares de avaliação de empresas – Quando devem ser utilizados 

e quais. 

 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar 

 

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 - Porquê e como avaliar uma empresa? 

Módulo II - Método de exposição 
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Módulo III - Qual a extensão da avaliação? 

Módulo IV - Quais os dados fornecidos? 

 Histórico da empresa; 

 Dados futuros; 

 Cláusula de confidencialidade; 

 Fiabilização dos dados. 

 

Módulo V - Análise estratégica presente e futura 

Módulo VI - Parâmetros dos métodos de avaliação 

 Horizontes considerados para cálculos previsionais; 

 Atualização e taxas de juros; 

 Taxas de crescimento; 

 Aquisição de uma participação maioritária ou minoritária. 

 

Módulo VII - Reprocessamento económico comparado das contas 

 Perspetiva da continuidade de exploração; 

 Valor contabilístico e valor económico; 

 Normas contabilísticas e fiscais e valor económico; 

 Tratamento dos desvios entre valores contabilístico e económico. 

 

Módulo VIII - Análise das rubricas de balanço; 

Módulo IX - Análise das contas de demonstração de resultados; 

Módulo X - Reprocessamento do quadro de financiamento; 

Módulo XI - Reprocessar as contas consolidadas e das contas previsionais; 

Módulo XII - Avaliação de acordo com os fluxos 

 Fluxos realizados; 

 Resultado Liquido; 

 Resultado corrente; 

 Variação de tesouraria; 

 Free Cash low; 

 Dividendos; 

 Margem bruta de financiamento; 

 Volume de negócios; 

 Fluxos futuros. 

 

Módulo XIII - Avaliar através do valor patrimonial 

Módulo XIV - Associação dos métodos de avaliação pelos fluxos e pelo património; 
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Módulo XV - Avaliação por analogia; 

Módulo XVI - Casos particulares de avaliação 

 Avaliação de uma empresa em situação difícil; 

 Avaliar uma empresa adquirida em condições particulares; 

 Avaliar as holdings; 

 A avaliação fiscal; 

 Avaliação apenas de uma parte da empresa; 

 Avaliar direitos desmembrados referentes à empresa. 

 

Módulo XVII - Exercícios 

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. 
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