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Cálculo e Análise de Indicadores Financeiros- Vertente Prática 

Objetivos Gerais 

Cada vez mais a análise financeira das empresas em geral, e das seguradoras em 

particular, assume uma importância acrescida em ambientes económicos, cuja velocidade 

exigida de adaptação a cenários económicos é cada vez maior. Assim a análise dos 

indicadores financeiros é cada vez mais pertinente. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Identificar as diferentes tipologias de indicadores financeiros; 

• Identificar as fontes de informação para proceder ao cálculo dos indicadores 

financeiros; 

• Interpretar os diversos indicadores financeiros, assim como a sua importância na 

tomada de decisões. 

Destinatários 

A todos os profissionais dos Quadros de companhias de seguros com necessidades de 

adquirir ou melhorar os seus conhecimentos na área de análise e controlo financeiro. 

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 – Recolha de Informação e Trabalhos Preparatórios 

 Objecto e Método da Análise; 

 Das Peças Contabilísticas para as Peças Financeiras – Ajustamentos às Peças 

Contabilísticas; 

 Principais Mapas de Análise; 
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Módulo II – Equilíbrio Estrutural 

 Estrutura das Aplicações e das Origens de Fundos; 

 Fundo de Maneio; 

 Políticas de Investimento e de Financiamento. 

Módulo III – Gestão dos Capitais Circulantes 

 Liquidez; 

 Tesouraria (Balanço Esquemático); 

 Indicadores de Actividade e Gestão. 

Módulo IV – Rendibilidade e Risco 

 Estrutura de Gastos; 

 Rendibilidade Económica; 

 Rendibilidade Financeira; 

 Risco Global. 

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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