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FORMAÇÃO  

Análise de Projetos de Investimento Agrícolas e Agro-Industriais  

  

I. OBJECTIVOS  

Dotar os técnicos regionais de conhecimentos e competências teóricas relativas às metodologias 

de conceção e análise de projetos de investimento agrícolas e agro-industriais, que os capacitem 

a apoiar o desenvolvimento deste sector na RAM.  

  

II. DESTINATÁRIOS  

Engenheiros com atividade no sector público e privado, empresários agrícolas e agroindustriais, 

consultores no sector agrícola e agro-industrial e outros interessados na matéria.  

  

III. ORGANIZAÇÃO  

�  Colégio de Engenharia Agronómica da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros  

�  AGRO.GES, Sociedade de Estudos e Projectos, Lda.  

  

IV. INFORMAÇÕES  

Data: 12 e 13 de Abril de 2018, das 9h00 às 18h00  

Local: Sede da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros  

Formador: Francisco Gomes da Silva – AGRO.GES  

Formandos: Mínimo de 10 e máximo de 20  
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V. PROGRAMA  

12/04 - manhã  
1. Projetos de investimento: definição e tipologia  

2. Identificação dos fluxos financeiros que caraterizam um investimento  

3. Noções básicas de cálculo financeiro  

4. Elementos base para avaliação de projetos  

12/04 - tarde  
5. Sistemas de preços  

6. Indicadores e critérios de avaliação da rentabilidade dos capitais investidos e escolha 
da taxa de atualização  

7. Estrutura e elaboração do cashflow antes de financiamento Exercícios de aplicação  

13/04 - manhã  
8. Identificação dos fluxos que caraterizam o financiamento de um projeto de 

investimento  

9. Avaliação da viabilidade financeira de um projeto de investimento  
10. Estrutura e critérios de avaliação da rentabilidade dos capitais próprios investidos  

13/04 - tarde  
11. Análise de sensibilidade Exercícios 
de aplicação  
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VII. Material de apoio  

Slides de apoio. 


