
                                                                               

 

 

 

 

  

Formação Avançada: Excel para Finanças 
  

Público-Alvo 

 Profissionais da área financeira, controllers, auditoria, consultoria e contabilidade. 
 

PRÉ-REQUISITOS 

 Os participantes deverão trazer o seu computador com o Excel instalado (versão 2010 a 2016 em inglês 
ou português) e de preferência os suplementos Power (não obrigatório). 

 
OBJETIVOS GERAIS  

Este é o curso de curta duração que dotará os seus participantes de conhecimentos avançados de Excel 
para finanças. Apoiado em estudos de caso de análise e planeamento financeiro, fornece as 
ferramentas, conceitos e ideias que poderão ser colocados em prática imediatamente no trabalho com 
significativo aumento da sua produtividade, eficácia na análise e resolução de problemas. 

Serão abordados as fórmulas, os gráficos, as tabelas e faremos uma introdução à linguagem VBA. Em 
função do tempo disponível, abordaremos também os suplementos Power que permitem a utilização de 
ferramentas de business intelligence no Excel. 

O curso é intensivo e recorre a diversos exemplos práticos. Serão fornecidos todos os ficheiros utilizados 
no curso, nomeadamente ficheiros Excel e PDF com os slides de apresentação. 

PROGRAMA 
 
PARTE 1 – EXCEL 

 Fórmulas. Como resolver rapidamente problemas de cálculo financeiro? 
 PV, FV, IPMT, PPMT, PMT, NPER, NPV, IRR, XNPV, XIRR, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, 

POWER, SUMIF, SUMIFS, FORECAST, IF, OFFSET, RAND, MIN, MAX 
 Incorporar intervalos nomeados em fórmulas do Excel 
 Fórmulas complexas e agrupadas 
 Fórmulas matriz 
 Comunicar visualmente usando gráficos 
 Linhas, colunas, radar, waterfall, áreas 
 Sparklines 
 Melhores práticas na construção e apresentação de gráficos 
 Como mentir com gráficos 
 Formatação condicional 
 Aumentar a eficiência no trabalho usando as tabelas do Excel 
 Vantagens na utilização de tabelas 
 Estilos de tabelas 
 Converter tabelas em tabelas dinâmicas 
 Introdução ao Visual Basic for Applications (VBA) e como automatizar tarefas repetitivas: 
 O editor do VBA 



   

 

 Procedimentos Sub e procedimentos Function 
 O gravador de macros 
 Objetos 
 Loops 
 Eventos 

PARTE 2 – ANÁLISE FINANCEIRA: ESTUDO DE CASO 

 Análise do desempenho de uma empresa real 
 Análise horizontal e vertical 
 Análise de rácios: estrutura, solvabilidade, liquidez, equilíbrio financeiro, capacidade de 

reembolso e endividamento, qualidade dos fluxos, financiamento do investimento, desempenho 
dos fluxos, funcionamento, rendibilidade dos capitais investidos 

 Análise de risco: alavancagem operacional e financeira, análise de sensibilidade, 
 Altman Z Score 
 Crescimento sustentável 

PARTE 3 – BUSINESS INTELLIGENCE NO EXCEL E OS SUPLEMENTOS POWER 

 Importação de dados a partir de fontes externas 
 O suplemento Power Query 
 Importar dados a partir do Access, da Internet, de ficheiros .CSV 
 Criar modelos de dados com o Power Pivot 
 Elaborar tabelas dinâmicas com o Power Pivot 
 Criar e analisar Key Process Indicators (KPI) 
 Criar relatórios interativos com o Power View 
 Filtrar, analisar e apresentar relatórios de forma dinâmica 

  

Carga Horária  

 
Nº de horas: 8 Horas – Formação Presencial 
  
 

Calendarização 

 
Período para a realização do curso: Dia 05 de fevereiro de 2018 – 2ª feira 
Horário: das 09h às 18h 
Local: Sala de formação da CCAH - AH 
 
 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
  
 
 
 
 
  



   

 

Formador da empresa Portal Gestão 

Nuno Nogueira, gestor com 20 anos de experiência profissional internacional na área financeira, 
empreendedor e desenvolvedor de aplicações financeiras.  

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, MBA Executivo pela Porto Business 
School e Pós-Graduado em Finanças e Fiscalidade pela Universidade do Porto. 

  
Inscrição 

 
€ 250,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 300,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 8 
Máximo de formandos: 12 
Data limite de inscrição: 29 de janeiro de 2018 

 
Observação 

Empresa Formadora - “Portal Gestão” 
Swell - Training and Development, Lda. 

  
Entidade responsável pela emissão dos respetivos certificados de frequência/participação. 
 
 
 
 
 
 


