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Análise Financeira de Projetos de Investimento com Recurso a Excel 

Objetivos Gerais: 

Este Curso vai incidir sobre as principais vertentes temáticas no âmbito da área 
financeira de uma Organização (com particular destaque às opções de investimento, 
gestão de financiamentos de curto, médio e longo prazo, gestão de tesouraria e 
avaliação de empresas) com o objetivo de proporcionar um completo domínio dos 
aspetos mais relevantes em cada uma delas.  

Este curso tem como principal objetivo o de fornecer e atualizar competências que 
permitam dominar os principais aspetos de Corporate Finance, nomeadamente no 
âmbito dos projetos de investimento, seu financiamento e controle. 

Objetivos Específicos: 

No final deste curso os participantes deverão: 

 Saber em que consistem e quais as principais funções numa organização; 

 Saber em que consiste a Gestão Financeira e seus principais objetivos; 

 Saber avaliar empresas; 

 Saber fazer análise de projetos de Investimento; 

 Saber fazer opções de financiamento do Investimento; 

 Ter conhecimento dos aspetos mais relevantes associados ao planeamento 
e controlo de gestão; 

 Ter conhecimento das especificidades de um Processo Orçamental; 

 Ter conhecimentos de Excel aplicado à gestão de projetos de investimento; 

 Saber gerir finanças corporativas de curto prazo; 

 Identificar as prestações de serviço localizadas em território nacional. 
 

Destinatários:  

Este Curso destina-se a todos aqueles que pretendam obter ou reforçar conhecimentos 
e competências na área contabilística e financeira na área de exportações e 
importações, num curto prazo de tempo. 

Carga Horária:  

40 horas 
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Conteúdo Programático:  

Módulo I - “Avaliação de Investimentos” 

 Introdução: 

o Conceito. 
 Projetos de Investimento: 

o Conceito; 
o Cash Flows; 
o Taxa de Desconto; 
o Critérios de Avaliação de Investimentos; 
o Opções reais; 
o Análise de risco. 

 Utilização da ferramenta Excel. 

Módulo II - “Financiamento de longo prazo” 

 Introdução; 

 Capitais próprios: 

o Inicial, aumento, autofinanciamento; 
o Abertura de capital?; 
o Capital de risco. 

 Capitais Alheios: 

o Empréstimos; 
o Leasing; 
o Project Finance. 

 Investimento com dívida – Avaliação; 

 Utilização da ferramenta Excel. 

Módulo III - “Planeamento e Controlo de Gestão” 

 O Planeamento: 
o Refletir Visão, Missão e Objetivos; 
o Estratégia; 
o Planeamento Estratégico; 
o Planeamento Operacional; 
o O plano financeiro. 

 O Controlo de Gestão: 
o Conceito; 
o Objetivos; 
o Centros de responsabilidade; 
o Sistemas de controlo de gestão: 

 KPI; 

 Balnced Scorecard; 

 Painel de Bordo (Tableau de bord); 

 Reporting; 
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 Sistemas de incentivos. 
o Comunicação e Liderança; 

 Utilização da ferramenta Excel. 

Módulo IV - “Avaliação de empresas” 

 Introdução; 
 Discounted Cash flow (DCF); 
 Economic Value Added (EVA). 

Módulo V - “Gestão Financeira corporativa no curto prazo” 

 Gerir disponibilidades: 
o Orçamento de Tesouraria; 
o Outros. 

 Aplicações financeiras de curto prazo; 
 Clientes e sua gestão: 

o Gestão de cobranças; 
o Controle de Crédito; 
o Outros. 

 Financiamentos de curto prazo; 
 Utilização da ferramenta Excel. 

 


