
 
 
Análise Financeira 

 
Público-Alvo 
 

Responsáveis operacionais ou funcionais que têm a seu cargo a responsabilidade de um 
serviço, de uma unidade ou de um centro de custo. Quadros que participem no processo 
orçamental. Directores Financeiros. 
 
Objectivos 
Analisar a situação económica, financeira e monetária da empresa; 
Utilizar eficazmente os instrumentos e as técnicas de análise financeira. 
 

Conteúdo Programático 
 
1. A informação como instrumento de gestão  
(compreender os fundamentos da análise financeira) 
 
1. A empresa e o circuito económico 
2. Caracterização prática das perspectivas financeira, económica e monetária 
3. Leitura das principais demonstrações económico-financeiras 
   3.1. A Demonstração dos Resultados: como se formam os resultados (estudo da sua 
composição) 
   3.2. Conceitos relevantes para a gestão (proveitos e custos, margem bruta, VAB, EBITDA, 
EBIT, cash-flow, resultados, ponto crítico de vendas e a margem de segurança) 
   3.3. O Balanço: da perspectiva contabilística à perspectiva financeira 
   3.4. Conceitos relevantes para a gestão (fundo de maneio, necessidades em fundo de 
maneio e tesouraria) 
   3.5. A Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 
2. Método dos rácios 
 
1. Calcular e interpretar os diferentes tipos de rácios 
2. Análise económica 
3. Análise financeira 
4. Análise do risco 
5. Construção de um quadro síntese dos rácios mais significativos da análise económico-
financeira 

6. Articulação com o Balanced Scorecard. 
 
 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 20 – Formação Presencial 
Área de formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  



   
 

 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 04 a 08 de Abril de 2011 
Horário: 9h-13h 
 
 
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 
 
Formador 
 
Dr. Paulo Gonçalves 
 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
Formador e Consultor nas áreas de Gestão e Administração.  
 
Inscrições 
Associado:   € 135                                          Não associado:  300 
Pagamento no acto da inscrição: 5% de desconto 
 
O curso somente se realizará com o mínimo de  12 formados 


