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Objetivos Gerais 

Este curso de Especialização vai incidir sobre as principais ver-

tentes temáticas no âmbito da área financeira de uma Organização 

(Contabilidade, Gestão e Análise Financeira, Controlo de Gestão, com o 

objetivo de proporcionar um completo domínio dos aspetos mais rele-

vantes em cada uma delas, e de aprofundarem e consolidarem as suas 

competências, através da apresentação de novas abordagens e metodo-

logias, com base nas melhores práticas a um nível global. 

Ao realizarmos este Master temos como principal objetivo o de: 

- fornecer e atualizar competências que permitam dominar os princi-

pais aspetos no âmbito da contabilidade e finanças; 

- fornecer e atualizar competências que permitam coordenar, planear 

e controlar, através da identificação de ferramentas específicas de ges-

tão de projetos, atividades, equipamentos, matérias-primas, recursos 

humanos e prazos, todas as atividades necessárias à correta execução 

de qualquer projeto. 

 

 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos: 

Saber em que consistem e quais as principais funções numa organiza-

ção; 

Saber em que consiste a contabilidade; 

Saber em que consistem as diversas óticas ou perspetivas (financeira, 

económica e monetária), quais os mapas contabilísticos associados a 

cada ótica e ter a capacidade de “ler” e entender essa informação; 

Saber em que consiste a Gestão Financeira e os seus principais objeti-

vos; 

Ter conhecimento dos aspetos mais relevantes associados ao equilí-

brio financeiro; 

Ter conhecimento das especificidades de um Processo Orçamental; 

 

 

 

Duração Total  

40 Horas 

Das 09h00 às 12h00 

15 dias 

 

Destinatários 

Profissionais que pretendam ob-
ter ou reforçar conhecimentos e 
competências na área da análise 
financeira, num curto prazo de 
tempo. 

E todos os profissionais envolvi-
dos na gestão de projeto não fa-
miliarizados com a norma PMBoK, 
tais 

como: 

- Profissionais de empresas priva-
das ou de organismos do Estado 
que ambicionem alargar e/ou 
aprofundar os seus conhecimen-
tos nesta área expandindo os seus 
horizontes profissionais; 

- Gestores de projetos que pre-
tendam melhorar e ampliar os 
conhecimentos adquiridos através 
da sua experiência profissional 
através de novas abordagens, me-
todologias e as melhores práticas 
em Gestão de Projetos; 

- Licenciados que desejam seguir 
a carreira de Gestor de Projeto ou 
que pretendam adquirir conheci-
mentos em Gestão de Projetos, 
para assim ampliar as suas com-
petências para mercado de traba-
lho. 

DISMAS015 

www.highskills.pt | geral@highskills.pt  

PT +351 217 931 365 | AO +244 941 126 090 | MZ +258 841 099 522 | CV +238 924 20 25 | STP +239 999 25 15  



Objetivos Específicos (cont.) 

 

Saber em que consiste a Análise Financeira e dominar as suas princi-

pais técnicas; 

Ter domínio dos principais aspetos ligados ao Planeamento numa or-

ganização; 

Saber em que consiste o Controlo de Gestão e os centros de respon-

sabilidade; 

Conhecer os principais sistemas de Controlo de Gestão; 

Os Grupos de Processos: 

Identificar as fases de evolução dos projetos; 

Identificar os tipos de processo; 

Executar um Charter de Projeto; 

Definir o Âmbito do Projeto; 

Identificar os Stakeholders de um projeto; 

Identificar os requisitos dos projetos; 

Definir as atividades, recursos humanos e custos essenciais ao pro-

jeto; 

Executar um plano de Qualidade, Procurement e Análise de Risco; 

Identificar e realizar um plano de gestão da comunicação; 

Avaliação Financeira de Projetos: 

Identificar os principais Critérios de Análise Financeira de Projetos; 

Conhecer os principais indicadores de viabilidade financeira; 

Calcular o VAL de um projeto; 

Calcular a TIR de um projeto; 

Calcular o tempo de PAYBACK de um projeto; 

Perfil de saída 

Todos os formandos têm direito 

a um certificado de participação 

no Curso reconhecido pelas de-

vidas entidades. 

 

Pré-Requisitos 

 Alguma experiência compro-

vada enquanto Gestores de 

Projetos e / ou conhecimen-

tos sólidos na área ou Conhe-

cimentos técnicos no acompa-

nhamento e planeamento de 

equipas, atividades, projetos. 

 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 escri-

tório), tablet ou smartphone.  
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Conteúdos programáticos 
 

Parte I - Gestão Financeira 
 

Módulo 0 – Abertura 

Apresentação da Plataforma e Método de utilização 

Apresentação dos formadores e dos formandos 

Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de 
ação de formação 

 

Módulo I – “A Contabilidade” 

Introdução: 

 Conceito de empresa; 

 As funções; 

 A organização formal e informal. 

A “Contabilidade”: 

Conceito; 

Tipos de contabilidade; 

A conta (contabilística); 

A movimentação contabilística; 

O saldo de uma conta; 

O método digráfico ou das partidas dobradas. 

A ótica/perspetiva financeira: 

Objetivo; 

O “Balanço”; 

As depreciações e amortizações; 

As provisões; 

Principais contas. 

A ótica/ perspetiva económica: 

Objetivo; 

A “Demonstração de resultados do exercício”; 

Principais contas. 

A ótica monetária: 

Objetivo; 

A “Folha de caixa”. 

Outros mapas contabilísticos: 

O “Diário”; 

O “Razão”; 

O “Balancete”. 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre pre-

sente o formador, que irá 

mesmo dar a formação pre-

sencial através da platafor-

ma. 

O Formando pode intervir 

juntamente com o forma-

dor ou com os restantes 

formandos tal como faz na 

sala de aula. 

As apresentações e exercí-

cios serão sempre disponi-

bilizados pelo formador no 

final de cada sessão de for-

mação. 

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 te-

nha avaliação final positiva.. 

. 

DISMAS015 

www.highskills.pt | geral@highskills.pt  

PT +351 217 931 365 | AO +244 941 126 090 | MZ +258 841 099 522 | CV +238 924 20 25 | STP +239 999 25 15  



 

Módulo II – “A Gestão e a Análise Financeira” 

A função Financeira: 

Tipos de fluxos; 

A evolução da função financeira; 

O orçamento de tesouraria; 

O plano financeiro. 

A “Gestão financeira”: 

Conceito; 

Objetivos da “Gestão financeira”. 

O equilíbrio financeiro: 

O “Fundo de maneio”; 

O “Balanço funcional”; 

As necessidades de “Fundo de maneio”; 

A “Tesouraria Líquida”; 

Situações típicas de tesouraria. 

O “Processo orçamental”; 

A “Análise financeira”: 

Conceito; 

Técnicas de “Análise financeira”: 

- A certificação das “Demonstrações financeiras”; 

- A comparação de “Demonstrações financeiras”; 

- Os “Rácios”. 
 

Módulo III – “O Controlo de Gestão” 

O “Planeamento”: 

 “Visão”, “Missão” e “Valores”; 

 A Estratégia; 

 O “Planeamento estratégico”; 

 O “Planeamento operacional”. 

O “Controlo de gestão”: 

 Conceito; 

 Os “Centros de responsabilidade”; 

 Os sistemas de “Controlo de gestão”: 

- O “Método OVAR”; 

- O “Painel de bordo” (Tableau de bord); 

- O “BSC - Balanced Scorecard”; 

- O “Reporting”; 

- Os “Sistemas de incentivos”. 
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Conteúdos programáticos 
 

Parte II - Gestão de Projetos 
 

Módulo 0 – Abertura 

Apresentação dos formadores e dos formandos; 

Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de ac-
ção de formação. 

 

Módulo I – Definições e conceitos básicos 

O que é um projeto 

Objetivos de um projeto 

O que é a gestão de projetos: 

Enquadramento da Gestão de Projeto; 

Seleção de Projetos; 

Fórmulas e Conceitos; 

O Gestor de Projeto; 

Fatores Ambientais que podem influenciar os Projetos; 

Estruturas organizacionais; 

Ciclos de vida dos Projetos; 

Áreas de Conhecimentos em Gestão de Projetos; 

Interação dos Grupos de Processos. 

 

Módulo II – Os Grupos de Processos 

Iniciação: 

Criar o Project Charter; 

Identificar Stakeholders. 

Planeamento: 

Realizar o Plano de Gestão; 

Identificar os requisitos do projeto; 

Definir o Âmbito do projeto; 

Criar a WBS; 

Criar o Planeamento e a Baseline do projeto: 

- Definir Actividades; 

- Definir Sequências 

- Estimar Recursos necessários para as atividades; 

- Estimar duração das atividades. 

Estimar Custos; 

Determinar o Budget; 

Desenvolver o plano de Recursos Humanos; 
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Execução: 

Criar a equipa de projeto; 

Gerir a equipa de projeto; 

Gerir informação; 

Interação com os Stakeholders. 

Monitorização e Controlo: 

Controlo de execução; 

Controlo de custos; 

Relatórios de execução; 

Controlo de riscos; 

Análise do Âmbito. 

 

Módulo III – As Áreas de Conhecimento da Gestão de Projetos 

Gestão da Integração: 

Develop Project Charter; 

Develop Project Management Plan; 

Direct and Manage Project Execution; 

Monitor and Control Project Work; 

Perform Integrated Change Control; 

Close Project or Phase. 

Gestão do Âmbito: 

Collect Requirements; 

Define Scope; 

Create WBS; 

Verify Scope; 

Control Scope. 

Gestão do Tempo: 

Define Activities; 

Sequence Activities; 

Estimate Activity Resource; 

Estimate Activity Durations; 

Develop Schedule. 

Gestão do Custo: 

Estimate Costs; 

Determine Budget; 

Gestão da Qualidade; 

Plan Quality; 

Perform Quality Assurance; 

Perform Quality Control. 
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Gestão dos Recursos Humanos: 

Develop Human Resource Plan; 

Aquire Project Team; 

Develop Project Team; 

 Manage Project Team. 

Gestão da Comunicação: 

Identify Stakeholders; 

Plan Communications; 

Distribute Information; 

Manage Stakeholder Expectation; 

Report Performance. 

Gestão de Risco: 

Plan Risk; 

Identify Risk; 

Perform Qualitative Risk Analysis; 

Perform Quantitative Risk Analisys; 

Plan Risk Response. 

Gestão de Compras: 

Plan Procurements; 

Conduct Procurements; 

Administer Procurements; 

Close Procurements. 

 

Módulo IV – Avaliação Financeira de Projetos 

Definições 

Metodologia de Análise de Projetos 

Critérios de Análise 

Principais indicadores: 

VAL; 

TIR; 

PAYBACK; 

DISMAS015 

www.highskills.pt | geral@highskills.pt  

PT +351 217 931 365 | AO +244 941 126 090 | MZ +258 841 099 522 | CV +238 924 20 25 | STP +239 999 25 15  



 

Dr. Rui Felgar 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia 

da Universidade Nova de Lisboa; 

Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Performance 

pelo ISCTE; 

 2005 -Seguros ramo aviação –Curso realizado 

em Londres e conduzido pela Marsh’s Aviation 

and Aerospace; 

 1999 -Derivados Financeiros e Inovação Financeira –Curso ministrado pela 

Escola de Pós-Graduação da Universidade Católica Portuguesa com duração 

de 200 horas; 

 1995 e 1996 –Bullet Proof – Crestcom –curso interno sobre liderança, para 

quadros superiores num total de 150 horas; 

 Treasury Management –Curso realizado em Montreal / Canadá para gestão 

centralizada de fluxos de caixa e redução de impactos cambiais (IATA). 

Atualmente é formador e consultor na High Skills, e Partner na RFF Consulting, de-

senvolvendo trabalho na área de auditor e gestão financeira em colaboração com 

RPLM – Gestão de investimentos SA e Baker Tilly (projetos Angola). 

Entre 2010 e 2011 foi Diretor de Operações no Agrupamento de Empresa Safesour-

cing (BPO) e Prolaboral (Trabalho Temporário); 

Em 2007 e nos dois anos seguintes foi Assessor de Administração e Responsável 

Operacional do Grupo CRH – UN (Unidades de Negócio) de Contact Centers, Loja e 

Construção Civil e Metalomacânica; 

Iniciou a sua atividade como auditor financeiro na ERNST & YOUNG e foi Diretor Fi-

nanceiro da Portugália Airlines durante dezasseis anos.  
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High Skills 
Formação e Consultoria, LDA 
Avenida de Berna, nº 11, 8º 
1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 
 

Condições 

Caso tenha mais do que dois partici-

pantes consulte-nos para conhecer as 

nossas vantagens empresariais! 

A inscrição só fica confirmada após 

emissão da fatura pró-forma/fatura 

final e o pagamento da mesma. 

O pagamento da fatura terá que ser 

realizado por transferência Bancária 

até 3 semanas antes do início do cur-

so de forma a garantir a sua inscrição. 

 

Cancelamentos e 

Não Comparências  

O(s) formando(s) poderão cancelar a 

sua inscrição até 8 dias úteis antes da 

data de início do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se 

substituir por outro(s) participante(s), 

devendo comunicar a alteração até 5 

dias úteis antes do início do curso.  

A sua não comparência do(s) forman-

do(s) no dia de início da formação 

não dará lugar ao reembolso do valor 

da inscrição e será cobrada na sua 

totalidade. 

Nome do curso: Master a distância  - Gestão Financeira e Gestão de Projetos 

Carga Horária: 40 Horas 

Horário: das 9h00 às 12h00 

Duração: 15 dias 

 

As nossas formações incluem: 

 Orador Reconhecido 

 Material Pedagógico 

 Certificado de Formação reconhecido 

 

Valor: 850,00 €  

Nota: todos os pagamento são realizados em euros por transferência bancária pois a High Skills é uma 

entidade Portuguesa. 

 

DADOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

Banco: CGD - Caixa Geral de Depósitos 

Nº Conta: 011361-530  

NIB: 0035 0259 00011361530 70  

IBAN: PT50 0035 0259 0001 1361 5307 0  

SWIFT: CGDIPTPL  

  

Contatos para obter mais informações ou se inscrever: 

E-mail: geral@highskills.pt 

PT +351 217 931 365 

AO +244 941 126 090  

                 Telefones:     MZ +258 841 099 522  

CV    +238 924 20 25  

STP  +239 999 25 15  

Site: www.highskills.pt 
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Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefones:  

PT +351 217 931 365 
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STP   +239 999 25 15  
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