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coordenação e docência//

coordenação e docência//

MANUEL ROCHA ARMADA

CRISTIANA CERQUEIRA LEAL

Doutorado em Gestão de Empresas pela Manchester
Business School, no Reino Unido, Mestre em Ciências
da Gestão pela Universidade de Kent, igualmente no
Reino Unido, e Licenciado em Gestão pelo ISEG. É
Professor Catedrático na Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho, da qual também é Presidente e
Coordenador científico da área de Finanças Empresariais.
Tem desempenhado funções ao nível da Direção de diversas
Associações Internacionais de elevado prestígio, como por
exemplo: Presidente da European Financial Management
Association. É convidado para proferir palestras, lecionar e
integrar júris de diversas universidades, um pouco por todo
o mundo (nomeadamente, no Reino Unido, Espanha, Brasil,
Rússia, Bulgária, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Perú e
México). Desenvolveu diversos trabalhos de investigação
e foi investigador visitante na WhartonSchool (EUA), na
London Business School (UK) e na Manchester Business
School (UK), sendo também Membro efetivo da Academia
das Ciências Administrativas do México.

Doutorada em Ciências Empresariais e Licenciada em
Gestão de Empresas pela Universidade do Minho.
Professora Auxiliar do Departamento de Gestão da Escola
de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Leciona,
nas áreas de Finanças Empresariais e Investimentos
Financeiros, em vários cursos de licenciatura e mestrado.
Desenvolve investigação nas áreas de Comportamento do
Investidor e Tomada de Decisão de Investimento.

contextualização
O Programa tem como objetivo a transmissão de conhecimentos que permitam aos formandos a preparação de todas as fases
de elaboração e avaliação de um projeto de investimento em ativos reais, bem como do seu financiamento, nomeadamente em
contexto Portugal 2020, tendo como objetivo a tomada de decisão de investimento.

destinatários//
O curso destina-se a quadros médios e superiores, com experiência profissional, predominantemente fora da área financeira,
que procurem conhecimentos na área de avaliação financeira de projetos de investimento em ativos reais.

benefícios //
Para o formando

Para a empresa:

• Elaborar projetos de investimento em ativos reais e estimar

• Efetuar decisões de investimento em ativos reais mais

os fluxos de caixa relevantes.

adequadas que se refletirão no valor global dos negócios e,

• Aplicar técnicas de avaliação de projetos de investimento em
ativos reais, analisando o respetivo risco.

consequentemente, da Empresa.
• Identificar oportunidades de financiamento através de

• Identificar oportunidades e reconhecer condicionantes de

fundos do Portugal 2020.

financiamento através de fundos do Portugal 2020.

corpo docente//
PAULO GONÇALVES// UNIVERSIDADE DO MINHO
Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISAG, com Curso de Contabilidade e Administração, é Contabilista
Certificado desde 1995.
Iniciou a sua atividade profissional em 1990, sendo sócio-gerente da empresa CJG-Contabilidade, Gestão
e Consultoria. Atualmente trabalha como Contabilista Certificado para diversas entidades em vários
setores de atividade, sendo também responsável pela contabilidade da Fundação do Instituto Politécnico
do Porto. Consultor, nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Gestão, Empreendedorismo e Projetos de
Investimento, é também Formador externo nas seguintes entidades: AEP - Associação Empresarial de
Portugal; DUAL - Câmara de Comercio Luso Alemã; SpinLogic – Universidade Católica Porto e Programa
FAS_3 para Dirigentes de entidades de economia Social entre a CNIS e UCP.
É professor, nas áreas de Contabilidade e Gestão financeira, para os cursos de Pós graduação de Gestão
de Entidades de Economia Social da Universidade Católica Portuguesa.

SÓNIA SILVA// UNIVERSIDADE DO MINHO
É professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, tendo formação na área de
Gestão de Empresas e Finanças e concluiu o doutoramento na mesma área.
No seu percurso profissional, colaborou em empresas prestadoras de serviços nas áreas de consultoria
financeira, contabilidade e auditoria. É formadora certificada, ministrando programas sobre diferentes
tópicos das Finanças Empresariais.

+ Estrutura curricular, calendarização, propina e condições especiais//
N.

Módulos

1

As finanças empresariais e a decisão de investimento

2

Os projetos de investimento e a estimação dos fluxos de
caixa relevantes

3

Critérios de avaliação de projetos de investimento

4

5

6

Formador
• A elaboração de projetos de investimento
• A decisão de investimento e de financiamento
na empresa
• A importância da decisão de investimento na
empresa
• A estimação dos cash-flows relevantes: cashflows incrementais
• Casos práticos
• Valor atual líquido
• Payback e payback descontado
• Taxa interna de rendibilidade
• Índice de rendibilidade
• Pressupostos e limitações dos critérios de
avaliação tradicionais
• Avaliação de projetos mutuamente exclusivos
• Avaliação de projetos em contexto de
escassez de fundos
• Avaliação de projetos com vidas diferentes
• Casos práticos

Horas

Local

4

Braga
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

4

Condições

8

*Por se tratar da 1.ª Edição do Programa, a UMinho Exec
proporciona um desconto de 20%, acumulável com outros
descontos.

Análise do risco e decisões de investimento

•
•
•
•

Análise de sensibilidade e análise de cenários
Análise de break-even
Simulação e Opções reais
Casos práticos

4

Financiamento de Projetos e Fundos do Portugal 2020

• Medidas PORTUGAL 2020
• Domínio temático Competitividade e Inovação
• Condicionantes de candidatura a um projeto
do PORTUGAL 2020
• Medidas de investimento e criação de
emprego dinamizadas por outras entidades

4

• Plano de investimento
• Plano de exploração
• Plano de financiamento

8

Elaboração de um projeto de investimento - caso real

Total
*Valor da propina, quando aplicáveis todos os descontos.

40% DESCONTO

*Atuais alunos e alumni da Universidade do Minho
beneficiam de 10% de desconto sobre o valor da propina,
acumulável com outros descontos.
*O curso iniciar-se-á a 5 de maio de 2017 e as candidaturas
realizadas até trinta dias antes da data de abertura dispõem
de 10% de desconto sobre o valor da propina.
*Valor da propina, quando aplicáveis todos os descontos.
Saiba mais em:

uminhoexec.uminho.pt

32 h

950 €

570 €*

