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Modelagem Económica 

Objetivos Gerais 

A avaliação e seleção de projetos de engenharia e construção baseia-se frequentemente 

no cálculo de indicadores obtidos a partir da estimativa de fluxos financeiros, descontadas 

à taxa do custo de capital. No entanto, frequentemente os modelos e ferramentas 

informáticas disponíveis para esta avaliação revelam-se complexos e de difícil 

implementação 

Este Curso tem como objetivo introduzir, desenvolver e debater os métodos necessários à 

avaliação financeira e económica de projetos, desenvolver metodologias e critérios para a 

análise de projetos, tanto na vertente económica quanto financeira, análise de 

financiamentos, cálculo de capital de risco. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Identificar os vários tipos de investimento; 

 Elaborar plano de negócios; 

 Calculo do impacto do Imposto sob rendimento;  

 Analise de financiamento; 

 Calculo do VPL, TIR; 

 Gerir o risco; 

 Estruturar balanços; 

 Analisar risco crédito. 

Destinatários 

A todos os profissionais que trabalhem com projetos, investimento, analise de DF’S e analise 

de capital de risco. 

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. 
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Carga Horária 

30 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

 

Módulo I – Principais Conceitos e Indicadores de cenários económicos as suas 

influências no mercado 

 Análise da sensibilidade; 

 Análise risco; 

 Sistema de preços; 

 Analise setorial; 

 Análise económico-social. 

 

Módulo II – Investimentos futuros 

 Valor futuro de um investimento; 

 Criar um modelo para cálculo de investimento utilizando a validação de dados; 

 Utilizar a ferramenta atingir meta para analisar um investimento; 

 Avaliação em Excel. 

 

Módulo III – Análise de um Investimento 

  Valor presente Líquido; 

  Análise de investimento a partir do VPL; 

  Perfil do valor presente líquido; 

  Cálculo da Taxa interna de retorno (TIR); 

 Avaliação em Excel. 

 

Módulo IV – Critérios de Avaliação Empresarial (4 horas) 

 Critérios de rentabilidade utilizados na análise previsional de investimentos; 

 Critérios de rentabilidade utilizados na análise contabilística da gestão; 

 Sistemática de utilização dos critérios e apresentação de resultados. 

 

Módulo V – Riscos – Análise e Controlo (4 horas) 

 Definição de risco; 

 Classificação dos riscos; 

 Taxas de juro e risco; 

 Estrutura e controlo do risco; 

 Riscos nas diferentes fases do projeto. 

 

Módulo VI – Diagnóstico da solvabilidade previsional do projeto 

 Demonstrações Financeiras previsionais; 

http://www.highskills.pt/
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 Sua importância no acompanhamento e controlo da performance do 

Projeto/empresa; 

 Conta de Exploração (Demonstração de Resultados); 

 Balanços; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Plano Financeiro; 

 Rácios e indicadores mais importantes; 

 Avaliação de Projetos após a sua realização; 

 Exercícios práticos. 

 

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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