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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 
 
Este Curso destina-se a todos os profissionais da gestão de topo e das áreas 

contabilísticas e financeiras que necessitem nas suas atividades avaliar empresas. 

 
Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdos Programáticos 

1. Porquê e como avaliar uma empresa? 

2. Método de exposição 

3. Qual a extensão da avaliação? 

4. Quais os dados fornecidos? 

 Histórico da empresa; 

 Dados futuros; 

 Cláusula de confidencialidade; 

 Fiabilização dos dados. 
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5. Análise estratégica presente e futura 

6. 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. 

7. 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. 

 

8. Análise das rubricas de balanço; 

9. Análise das contas de demonstração de resultados; 

10. Reprocessamento do quadro de financiamento; 

11. Reprocessar as contas consolidadas e das contas previsionais; 

12. 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. 

 

13. Avaliar através do valor patrimonial 

14. Associação dos métodos de avaliação pelos fluxos e pelo património; 

15. Avaliação por analogia; 

16. 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; 
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 Avaliar direitos desmembrados referentes à empresa. 

 

17. Exercícios 

 


