
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

DISGP052 

Gestão Financeira de Projetos de Investimento 

Objetivos Gerais 

O investimento visa expandir, criar e modernizar o negócio das empresas. Este curso fornece 

aos seus participantes, competências de planeamento, gestão e acompanhamento da 

execução financeira de projetos, a partir da análise: das necessidades do projeto; das 

obrigações junto às fontes de financiamento; e das necessidades de produção e de contratação 

de equipas. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Elaborar e analisar projetos de investimento; 

 Avaliar e gerir projetos em termos financeiros,  

 Analisar projetos de investimento e fazer opções de financiamento do investimento; 

 Gerir as variáveis críticas, como sejam os prazos e os custos, e o seu impacto no 

âmbito e qualidade dos projetos; 

 Reconhecer a importância da organização e gestão das equipas, comunicações e 

contratação; 

 Identificar os vários tipos de investimento; 

 Calcular a TIR, VAL; 

 Definir o cash-flow; 

 Identificar as fontes de financiamento; 

 Elaborar plano de negócios. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais como Diretores de Projetos, Técnicos médios com 

responsabilidade em planeamento e gestão de projetos de investimentos. 

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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Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Enquadramento da Gestão de Projetos  

 Definição de Projeto; 

 Gestão de Projetos contemporânea vs Gestão Tradicional (Model Business Canvas); 

 Variáveis Fundamentais da Gestão de Projetos; 

 Os Estudos preliminares de um projeto – mercado, técnicos e jurídicos; 

 Estrutura de Governação em Projetos. 

    Módulo II – Conceção, Avaliação e Seleção de Projetos  

 Fases do Ciclo de Vida do Projeto; 

 Stakeholders; 

 Estratégia e Objetivos; 

 Balanced Scorecard e Projetos; 

 Métodos de Seleção e Priorização de Projetos. 

    Módulo III – O Planeamento do Projeto  

 A Work Breakdown Structure (WBS); 

 Os Prazos; 

 Os Custos e Orçamento; 

 O Ciclo de Gestão; 

 O Planeamento; 

 O Ciclo Anual de Gestão; 

 Objetivos, indicadores e metas; 

 Os Objetivos e a Gestão. Estratégica; 

 O Planeamento do Risco. O Risk Breakdown Structure (RBS); 

 O Plano Organizacional. O Organizational  Breakdown Structure (OBS). 

  

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 

 

 

 

 

 

 

DISGP052 

    Módulo IV – Gestão da Equipa do Projeto  

 O Plano de Gestão de Comunicações; 

 Sistemas de Informação de Projetos; 

 Gerir a equipa do projeto; 

 Desenvolver a equipa do projeto. 

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/

