
Curso Técnico de Contabilidade

Percurso formativo Cálculo, Auditoria e Análise Financeira

Início 28-06-2019

Termo 26-10-2020

Segunda 19h às 22h

Quintas 19h às 22h

Morada Rua 5 de Outubro, n.º 87, Loja 7

Código Postal 9000-216 - Funchal

MPP Médias, percentagens e proporcionalidades

CFA Cálculo Financeiro e Atuarial

AOM Arquivo, organização e manutenção

TIDC Tratamento informatizado de documentos contabilísticos

ACI Auditoria e controlo interno

MTAEF Métodos e técnicas de análise económica e financeira

PROGRAMA

6 - PLANO DE ESTUDOS

> O curso destina-se a qualquer pessoa que possua no mínimo o 9º ano de escolaridade e pretenda adquirir ou aprofundar 
conhecimentos na área da contabilidade

> Profissionais das áreas da gestão, contabilidade e financeira, com necessidades de formação avançada em contabilidade e finanças.

> Recém-licenciados na área da gestão ou similares que procuram obter uma formação especializada que lhes forneça competências 
acrescidas para entrar no mercado de trabalho.

1 - DESIGNAÇÃO DO CURSO

2 - DESTINATÁRIOS

3 - DATAS

4 - HORÁRIO

5 - LOCAL



AIG - AC Aplicações Informáticas de gestão - área comercial

PN Plano de negócios - criação de micronegócios

Estágio Estágio (facultativo)

MPP Médias, percentagens e proporcionalidades

Médias

> Médias aritméticas simples

> Médias aritméticas ponderadas

Percentagens

> Percentagem sobre o preço de compra

> Percentagem sobre o preço de venda

> Descontos

Proporcionalidade

> Proporcionalidade directa

> Proporcionalidade inversa

> Proporcionalidade composta

CFA Cálculo Financeiro e Atuarial

Juros – conceitos gerais

> Tempo, capital e juro

> Juro e taxa de juro

> Desconto e taxa de desconto

> Valor atual e valor acumulado

Regimes de equivalência

> Juro simples

- Fórmula geral e derivadas

> Juro composto

- Fórmula geral e derivadas

>  Capitalização e atualização

>  Equivalência de capitais

Operações financeiras de curto prazo

> Desconto de letras

7 - CONTEÚDOS



> Reforma de letras

> Outras operações

Rendas

> Noções gerais

> Classificação das rendas

> Rendas temporárias

> Rendas perpétuas

Operações financeiras de médio e longo prazo

> Amortizações e empréstimos clássicos

> Locação financeira

> Aluguer de longa duração

> Empréstimos obrigacionistas

AOM Arquivo, organização e manutenção

Arquivo – conceitos fundamentais

> Conceito, funções e características do arquivo

> Tipologia da documentação interna e externa (processos, registos, coleções e dossiês temáticos)

> As unidades arquivísticas: constituição, ordenação e tipos

> Transferência/Incorporação de documentos

Arquivo como sistema de informação

> Operações com arquivos (recolha, separação, receção, registo, análise, tratamento, 
registo/descrição, despacho/difusão, expedição e arquivo)

> Técnicas e métodos de arquivo

> Sistemas de classificação dos documentos/codificação

> Formas de recuperação e controlo dos registos

> Actualização do arquivo

> Prazos de conservação de documentos (utilidade, legalidade e historicidade)

> Equipamentos de arquivo

> Plano de arquivo

Novas tecnologias em arquivo

> Sistemas magnéticos, óticos e micrográficos

> Utilidade da micro-informática na gestão da documentação

TIDC Tratamento informatizado de documentos contabilísticos

Aplicação informática

> Apresentação do software



> Aplicação de contabilidade

Simulação da contabilidade de uma empresa

> Criação de uma empresa na base de dados da aplicação informática

> Classificação dos documentos contabilísticos a introduzir na aplicação

> Introdução dos factos contabilísticos simulados

> Impressão dos mapas obrigatórios (Balanço, Demonstrações dos resultados, Anexo, Modelo 22 e 
IES)

> Análise da documentação obtida

ACI Auditoria e controlo interno

Verificação de contas e auditoria

> Tipos de verificação

> Trabalhos preparatórios

> Programas de auditoria

> Processos gerais de verificação

> Padrões de auditoria

> Relatório de auditoria

> Erros e fraudes

Controlo interno

> Princípios gerais e sistemas de controlo interno

> Planeamento do trabalho de auditoria

> Verificações parciais das principais contas do balanço

> Princípios legais de fiscalização de empresas

> Princípios gerais da planificação contabilística

MTAEF Métodos e técnicas de análise económica e financeira

Estrutura financeira da empresa

> Definição e estrutura da empresa

> Função financeira, gestão financeira e análise financeira

> Principais interessados na informação económica e financeira

Análise financeira com recurso a balanços

> Balanço de gestão - conceito e representação gráfica

> Balanço, preparação para análise

> Balanço social

Métodos e técnicas de análise

> Comparação de balanços sucessivos



  - Valores absolutos

  - Percentagens

  - Gráficos

  - Números

  - Índices

> Método dos indicadores ou rácios

  - Fundo de maneio líquido

  - Equilíbrio financeiro a curto prazo

  - Equilíbrio financeiro a médio e longo prazo

Análise financeira com demonstração de resultados

> Saldos intermédios de gestão

> Cash-flow e auto-financiamento

> Margem bruta

> Custos operacionais variáveis

> Custos fixos

Análise económica

> Análise da rendibilidade da empresa

> Árvore da rendibilidade do capital próprio

Elaboração de orçamentos

> Sequência orçamental Análise de desvios

> Análise de desvios

AIG - AC Aplicações Informáticas de gestão - área comercial

Aplicações informáticas

>  As aplicações informáticas e as organizações

>  As possibilidades das aplicações informáticas

Aplicação informática

>  Apresentação do software

>  Aplicação de Gestão Comercial

PN Plano de negócios - criação de micronegócios

Planeamento e organização do trabalho

> Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo

> Atitude, trabalho e orientação para os resultados

Conceito de plano de ação e de negócio



> Principais fatores de êxito e de risco nos negócios

> Análise de experiências de negócio

- Negócios de sucesso

- Insucesso nos negócios

> Análise SWOT do negócio

- Pontos fortes e fracos

- Oportunidades e ameaças ou riscos

> Segmentação do mercado

- Abordagem e estudo do mercado

- Mercado concorrencial

- Estratégias de penetração no mercado

- Perspetivas futuras de mercado

Plano de ação

> Elaboração do plano individual de ação

- Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio

- Processo de angariação de clientes e negociação contratual

Estratégia empresarial

> Análise, formulação e posicionamento estratégico

> Formulação estratégica

> Planeamento, implementação e controlo de estratégias

> Negócios de base tecnológica | Start-up

> Políticas de gestão de parcerias | Alianças e joint-ventures

> Estratégias de internacionalização

> Qualidade e inovação na empresa

Plano de negócio

> Principais características de um plano de negócio

- Objetivos

- Mercado, interno e externo, e política comercial

- Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa

- Etapas e atividades

- Recursos humanos

- Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)

> Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo

- Elaboração do plano de ação

- Elaboração do plano de marketing

- Desvios ao plano



> Avaliação do potencial de rendimento do negócio

> Elaboração do plano de aquisições e orçamento

> Definição da necessidade de empréstimo financeiro

> Acompanhamento do plano de negócio

Negociação com os financiadores

Gerais

Descrição Geral

>  Organizar e efetuar o registo e tratamento de dados contabilísticos de uma empresa ou serviço público.

Atividades Principais

> Organizar e classificar os documentos contabilísticos da empresa ou serviço público.

> Efetuar o registo das operações contabilísticas da empresa ou serviço público, ordenando os 
movimentos pelo débito e crédito nas respetivas contas, de acordo com a natureza do documento, 
utilizando aplicações informáticas e documentos e livros auxiliares e obrigatórios.

> Contabilizar as operações da empresa ou serviço público, registando débitos e créditos.

> Preparar, para a gestão da empresa ou serviço público, a documentação necessária ao cumprimento 
das obrigações legais e ao controlo das atividades.

> Recolher dados necessários à elaboração, pela gestão, de relatórios periódicos da situação económico-
financeira da empresa ou serviço público, nomeadamente, orçamentos, planos de ação, inventários e 
relatórios.

> Organizar e arquivar todos os documentos relativos à atividade contabilística.

Específicos

MPP Médias, percentagens e proporcionalidades

Calcular médias, percentagens e proporcionalidades.

CFA Cálculo Financeiro e Atuarial

Identificar e aplicar conceitos gerais sobre juros.

Calcular juros simples e compostos.

Definir, identificar e determinar equivalência de valores.

Definir, caracterizar e calcular rendas financeiras.

Distinguir e determinar as diferentes modalidades no reembolso de empréstimos.

8 - OBJETIVOS



AOM Arquivo, organização e manutenção

Identificar e aplicar as regras de funcionamento do arquivo, de acordo com as técnicas de tratamento de 
informação documental.

TIDC Tratamento informatizado de documentos contabilísticos

Simular a contabilização de documentos reais de um pequena empresa, utilizando uma aplicação 
informática de contabilidade.

ACI Auditoria e controlo interno

Aplicar os princípios de auditoria que permitam a verificação das contas e o controlo interno da 
organização.

MTAEF Métodos e técnicas de análise económica e financeira

Aplicar métodos e técnicas de análise financeira e de gestão orçamental como ferramentas para a gestão 
das empresas.

Elaborar orçamentos e analisar desvios orçamentais.

AIG - AC Aplicações Informáticas de gestão - área comercial

Reconhecer as aplicações informáticas disponíveis para a área comercial.

Executar documentos comerciais em suporte informático.

PN Plano de negócios - criação de micronegócios

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.

Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.

Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.

Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.

Elaborar um plano de negócio.

Método expositivo Técnicas da metodologia expositiva: Colóquio, conferência, lição e estudos de caso. 

Método interrogativo
Técnicas associadas à metodologia interrogativa: Perguntas de memória, raciocínio, criativas, pessoais, 
fechadas, abertas, orientadas,

Método ativo
Técnicas associadas à metodologia ativa: dramatização, phillips 6/6, tempestade de ideias, jogos de 
papeis, autoscopia; dinâmica de grupos e estudos de casos.

9 - METODOLOGIAS DA FORMAÇÃO



Método demonstrativo Técnicas associadas à metodologia demonstrativa: demonstrativa e twi

Recursos Técnico Pedagógicos existentes ou que podem ser desenvolvidos:

> Simuladores pedagógicos;

> Baterias de casos, estruturados numa lógica de aprendizagem;

> Baterias de exercícios de aplicação, questionários e testes com feedback formativo;

> Manuais técnicos, estruturados numa lógica de aprendizagem;

Momentos da avaliação Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação em contexto de trabalho e a avaliação sumativa.

Critérios de avaliação Avaliação diagnóstica

Os critérios de avaliação diagnóstica podem ser definidos pelo formador e não influência na avaliação 
final.

Avaliação formativa

A avaliação formativa dos formandos, em cada módulo, assenta nos seguintes critérios e percentagens:

1)      Aquisição e aplicação de conhecimentos – 80%

2)      Trabalho em equipa – 2,5%

3)      Adaptação a novas tarefas - 2,5%

4)      Mobilização de competências em novos contextos – 2,5%

5)      Participação – 2,5%

6)      Motivação – 2,5%

7)      Relações interpessoais – 2,5%

8)      Assiduidade – 2,5%

9)      Pontualidade – 2,5%

Para o critério aquisição e aplicação de conhecimentos é vedado ao formador a utilização de outros 
instrumentos de avaliação que não sejam os seguintes:

·       Teste de conhecimentos

·       Estudo de caso

·       Simulação

·       Elaboração de projetos

·       Portefólios

11 - AVALIAÇÃO

10 - RECURSOS



Neste critério - aquisição e aplicação de conhecimentos - o formando deverá ter nota mínima de 10 
valores, conforme escala de avaliação previstas no ponto 4 do presente artigo. 

Nos restantes critérios os formadores deverão avaliar os formandos utilizando a técnica da observação 
direta ou indireta recorrendo ao instrumento fichas de observação e/ou lista de ocorrências denominada 
por grelha de avaliação final, facultado pela entidade formadora. 

Consideram-se aprovados os formandos que obtiverem uma classificação igual ou superior a 10 (dez) 
valores e que registaram a assiduidade mínima.

Terão que prestar exame final os formandos cuja classificação seja inferior a 10 (dez) valores.

Avaliação em contexto de trabalho

A avaliação formativa dos formandos no estágio assenta nos seguintes critérios:

1)      Facilidade de compreensão - 12,5%

2)      Nível de conhecimentos teóricos - 12,5%

3)      Iniciativa e independência - 12,5%

4)      Rendimento no estágio - 12,5%

5)      Responsabilidade

6)      Cooperação - 12,5%

7)      Sociabilidade -12,5%

8)      Assiduidade e pontualidade -12,5%

Consideram-se aprovados os formandos que obtiverem uma classificação igual ou superior a 10 (dez) 
valores e que registaram a assiduidade mínima.

Terão que prestar novo estágio os formandos cuja classificação seja inferior a 10 (dez) valores.

Avaliação sumativa

A avaliação final assenta na atribuição à classificação obtida os seguintes pontos de créditos:

·       Módulos de 25 horas: 2,25

·       Módulos de 50 horas: 4,50

·       Formação em contexto de trabalho: 20

Avaliação Final = ((AxB) + (CxD) + (ExF)) / (B+D+F)

A = Somatório das classificações obtidas em módulos de 25 horas

B = Somatório dos pontos de créditos atribuídos aos módulos de 25 horas

C = Somatório das classificações obtidas em módulos de 50 horas

D = Somatório dos pontos de créditos atribuídos aos módulos de 50 horas

E = Nota da formação em contexto de trabalho

F = Pontos de crédito atribuídos à formação em contexto de trabalho



Técnicas de avaliação Os formadores poderão utilizar as seguintes técnicas de avaliação:

>  Observação;

> Formulação de perguntas;

> Medição.

Instrumentos de avaliação Os formadores poderão utilizar os seguintes instrumentos de avaliação:

> Grelhas de observação;

> Registo de ocorrências;

> Perguntas;

> Exercícios;

> Trabalhos;

> Testes;

> Exames;

> Oral.

Escalas de avaliação
As avaliações definidas para a formação em contexto de aula e para a formação em contexto de trabalho 
devem seguir a seguinte escala quantitativa:

Aproveitamento Insuficiente

0-9 valores

Centrado nas competências
Não adquiriu as competências previstas no referencial de formação. Necessita de um reforço de formação 
ou de melhoria ao nível dos comportamentos e atitudes.

Centrado nos objetivos
Não atingiu 50% dos objetivos operacionais visados pelo referencial de formação. Necessita de um 
reforço de formação ou de melhoria ao nível dos comportamentos e atitudes.

Aproveitamento Satisfatório

10-13 valores

Centrado nas competências
Adquiriu as competências previstas no referencial de formação e demonstrou aptidões satisfatórias para o 
exercício da atividade.

Centrado nos objetivos
Atingiu pelo menos 50% dos objetivos operacionais visados pelo referencial de formação e demonstrou 
aptidões satisfarórias para o exercício da atividade.

Aproveitamento Bom

14-16 valores

Centrado nas competências
Adquiriu todas as competências previstas no referencial de formação e demonstrou boas aptidões de 
comunicação e de trabalho em equipa, capacidade de análise e autonomia na resolução de problemas.



Centrado nos objetivos
Atingiu todos os objetivos operacionais visados pelo referencial de formação e demonstrou boas aptidões 
de comunicação e de trabalho em equipa, capacidade de análise e autonomia na resolução de problemas.

Aproveitamento Relevante

17-18 valores

Centrado nas competências
Adquiriu todas as competências previstas no referencial de formação e demonstrou relevantes aptidões de 
comunicação e de trabalho em equipa, elevado empenho, capacidade de análise, autonomia e 
criatividade na resolução de problemas.

Centrado nos objetivos
Atingiu todos os objetivos operacionais visados pelo referencial de formação e demonstrou relevantes 
aptidões de comunicação e de trabalho em equipa, elevado empenho, capacidade de análise, autonomia 
e criatividade na resolução de problemas.

Aproveitamento Excelente

19-20 valores

Centrado nas competências

Superou as competências previstas no referencial de formação e demonstrou excecionais aptidões de 
comunicação e de trabalho em equipa, elevado empenho, capacidade de análise, autonomia e 
criatividade na resolução de problemas, utilizando de forma consiente diferentes suportes, canais, fontes e 
redes de conhecimento, bem como espírito emprrendedor.

Centrado nos objetivos

Superou osobjetivos visados pelo referencial de formação e demonstrou excecionais aptidões de 
comunicação e de trabalho em equipa, elevado empenho, capacidade de análise, autonomia e 
criatividade na resolução de problemas, utilizando de forma consiente diferentes suportes, canais, fontes e 
redes de conhecimento, bem como espírito emprrendedor.


