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DISFCFF104 

Análise de Demonstração Financeira e Rácios 

Objetivos Gerais 

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem compreender e 

interpretar a informação contabilística-financeira, através da análise de rácios e indicadores 

de apoio à gestão. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Efetuar uma leitura financeira das demonstrações financeiras; 

• Dominar os instrumentos da análise financeira; 

• Seguir uma abordagem estruturada de análise de rácios e indicadores; 

• Aplicar uma abordagem rigorosa de diagnóstico financeiro. 

 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais das áreas de gestão, contabilidade, finanças e, 

público em geral com interesse nas temáticas em análise. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – A Informação Contabilística 

 O objetivo das demonstrações financeiras; 

 As caraterísticas qualitativas da Informação Financeira; 

 Os utentes da informação financeira e as suas perspetivas; 

 Enquadramento do normativo contabilístico em vigor; 
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 As Demonstrações Financeiras: Balanço, Demonstração dos Resultados, 

Demonstração de Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações do Capital Próprio, 

Anexo. 

Módulo II – O Balanço 

 O património de uma entidade versus situação financeira; 

 O Balanço, sua estrutura e componentes; 

 O ativo: definição e critérios de mensuração; 

 O Passivo: definição e critérios de mensuração; 

 O capital próprio – composição; 

 A informação cruzada com o anexo; 

 Análise e interpretação de um Balanço (estudo de caso). 

Módulo III – A Demonstração dos Resultados 

 O desempenho económico; 

 A demonstração dos resultados, sua estrutura e componentes; 

 Os rendimentos: definição e critérios de mensuração; 

 Os gastos: definição e critérios de mensuração; 

 A informação cruzada com o anexo; 

 O EBITDA, EBIT, EBT e Net Income; 

 Análise e interpretação de uma demonstração de resultados (estudo de caso); 

 A demonstração de resultados e sua ligação com o balanço. 

Módulo IV - Rácios e Indicadores de Gestão 

 Noção de rácio e indicador; 

 Rácios financeiros, económicos e de atividade; 

 Análise de rentabilidade; 

 Indicadores de risco; 

 Análise de curto prazo e de médio longo prazo; 

 Avaliação da performance; 

 Interpretação de rácios e análise de um Relatório de Contas (estudo de caso). 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 
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No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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