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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Já sentiu necessidade de compreender melhor os conceitos financeiros que lhe permitem 

interpretar corretamente os indicadores sobre o desempenho da sua organização? Este 

Programa ajuda-o a compreender a informação contida nas demonstrações financeiras e a 

conhecer os princípios do controlo de gestão, para que possa melhorar a sua performance 

junto da empresa. 

Curso em regime de e-learning, desenvolvido em parceria com a PwC, empresa prestadora 

de serviços profissionais de auditoria, fiscalidade e consultoria de gestão, presente em 

Portugal há mais de 50 anos.  

O Programa pode ser adquirido na sua totalidade ou em cursos isolados. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

O Programa é composto por três cursos independentes, com uma avaliação final 

sumativa no final de cada um deles para aferir os conhecimentos adquiridos. 
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AUTORIA 

A PwC, prestadora de serviços profissionais de auditoria, fiscalidade e consultoria de gestão 

orientados por indústria, está presente em Portugal há mais de 50 anos.  

Fazendo parte de uma network global de firmas independentes que partilham 

conhecimentos, competências e recursos, apresenta soluções de valor acrescentado 

proporcionando um elevado grau de confiança para lidar com a crescente complexidade do 

mundo empresarial.  

 A PwC Academy enquadra a oferta formativa de qualidade desenvolvida pela PwC, assente 

no know-how acumulado dos seus profissionais. A presente parceria em e-learning procura 

disponibilizar os conteúdos formativos de uma forma transversal, permitindo o acesso a 

uma base teórica sólida que constituirá certamente uma mais-valia profissional para o 

mercado em geral.  

Líder na formação profissional em Portugal sobre a adoção das Normas de Contabilidade e 

de Relato Financeiro (NCRF), a PwC realizou mais de uma centena de programas de 

formação, tendo formado mais de 3.000 quadros médios e superiores. 
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ÁREA DE FORMAÇÃO 

Cursos Profissionais | Finanças 

DESTINATÁRIOS 

O Programa é destinado a profissionais sem formação base na área financeira que 

pretendam adquirir ou melhorar os seus conhecimentos nesta área. 

FICHA DE CURSO 

N.º DE HORAS 

45 horas. 

OBJETIVOS 

No final do Programa, o formando deverá ser capaz de: 

 Conhecer os conceitos fundamentais da contabilidade financeira e diferenciá-la da 

contabilidade analítica. Compreender os objetivos e a elaboração das principais 

demonstrações financeiras. Identificar os indícios e perceber os motivos da 

contabilidade criativa;  

 Identificar os conceitos fundamentais da análise financeira e preparar demonstrações 

financeiras para análise. Analisar rácios, indicadores, qualidade de resultados das 

empresas e distinguir situações de equilíbrio/desequilíbrio.  

 Definir adequadamente os objetivos da empresa e assegurar a sua coerência com a 

estratégia delineada. Compreender os conceitos de gestão previsional, de orçamento e 

proceder ao controlo orçamental e análise de desvios. Perceber o conceito de 

contabilidade analítica e a metodologia de custeio baseado em atividades. 
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Curso 01 | Princípios de Contabilidade Financeira 

Unidade 0 – Introdução ao Curso 

Unidade 1 – Conceitos Fundamentais 

Unidade 2 – Demonstrações Financeiras 

Unidade 3 – Fluxos na Empresa 

Unidade 4 – Registos Contabilísticos 

Unidade 5 – Limitação dos Documentos Contabilísticos 

Unidade 6 – Reconhecer a Contabilidade Criativa 

Unidade 7 – Exercício de Avaliação Final 

Curso 02 | Princípios de Análise Financeira 

Unidade 0 – Introdução ao Curso 

Unidade 1 – Atribuições da Função Financeira 

Unidade 2 – Rácios e Indicadores 

Unidade 3 – Análise da Qualidade dos Resultados 

Unidade 4 – Análise do Equilíbrio Financeiro 

Unidade 5 – Exercício de Avaliação Final 
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PROGRAMA 
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Curso 03 | Gestão Previsional e Contabilidade Analítica 

Unidade 0 – Introdução ao Curso 

Unidade 1 – Estratégia e Objetivos 

Unidade 2 – Contabilidade Analítica 

Unidade 3 – Elaboração do Orçamento 

Unidade 4 – Controlo Orçamental e Análise de Desvios 

Unidade 5 – Exercício de Avaliação Final 



Dilema 1 

Estrutura e duração dos Conteúdos 
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FUNCIONAMENTO 

Este Programa é composto por 3 cursos organizados em regime de autoaprendizagem. Ao 

longo de cada curso são propostos exercícios que o ajudam a consolidar os conhecimentos 

adquiridos.  

No final de cada curso é disponibilizada uma avaliação sumativa, que abrange todos os 

temas apresentados. Deverá obter uma classificação igual ou superior a 70% em cada 

atividade de avaliação sumativa. Ao concluir o Programa com sucesso será emitido um 

Certificado de Formação Profissional.  

REQUISITOS TÉCNICOS 

No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) 

realizará o seu acesso ao curso, recomendamos que siga o link "Requisitos Técnicos". 
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INSCRIÇÃO 

Para se inscrever no programa deverá efetuar o seu login no site da Ordem dos Economistas  

(http://www.ordemeconomistas.pt/) e aceder ao evento “Curso e-Learning Finanças para Não 

Financeiros”. Após o pagamento, a sua inscrição é efetivada e, na data de início do curso, 

receberá um email com todas as informações para o iniciar. Caso não seja membro da Ordem 

dos Economistas, deverá enviar email para elearning.oeconomistas@unyleya.com ou contactar 

210 417 317. 
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