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Métodos e Técnicas de Análise Económica e Financeira 

Objetivos Gerais 

Na atual sociedade de informação a qualidade e a fiabilidade dos dados contabilístico-

financeiros produzidos pelas empresas são instrumentos cruciais para a credibilidade da 

sua gestão. Neste quadro, conhecer e aplicar métodos e técnicas de análise económica e 

financeira e de gestão orçamental é uma competência instrumental indispensável a um 

técnico administrativo, de contabilidade ou de apoio à gestão. O objetivo deste curso é 

fornecer uma formação sistematizada ao nível dos métodos e técnicas de análise 

económica e financeira tendo por base a análise de Balanços e Demonstração de 

Resultados, assim como releva a importância da gestão orçamental e dos orçamentos 

enquanto instrumentos de planeamento e controlo de gestão das empresas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Aplicar métodos e técnicas de análise financeira e de gestão orçamental como 

ferramentas para a gestão das empresas; 

 Analisar as Rubricas do Balanço, Demonstração de Resultados e outras 

demonstrações;  

 Utilizar os dados para a análise económico-financeira; 

 Elaborar orçamentos e analisar desvios orçamentais. 

Destinatários 

Todos os colaboradores de uma organização pertencentes à área financeira da mesma em 

especial Diretores e Quadros dos Departamentos Financeiros, Contabilidade e Controlo de 

Gestão, Comerciais e Gabinetes de Apoio a Empresas. Quadros técnicos responsáveis pela 

Análise de Produtos e Avaliação de Empresas. Gerentes e Gestores de Contas de 

Empresas. 

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 

30 horas 

http://www.highskills.pt/
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Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Estrutura financeira da empresa 

 Definição e estrutura da empresa; 

 Função financeira, gestão financeira e análise financeira; 

 Principais interessados na informação económica e financeira. 

Módulo II – Análise financeira com recurso a balanços 

 Balanço de gestão - conceito e representação gráfica; 

 Balanço, preparação para análise; 

 Balanço social. 

Módulo III – Métodos e técnicas de análise 

 Comparação de balanços sucessivos: 

o Valores absolutos; 

o Percentagens; 

o Gráficos; 

o Números; 

o Índices; 

 Método dos indicadores ou rácios: 

o Fundo de maneio líquido; 

o Equilíbrio financeiro a curto prazo; 

o Equilíbrio financeiro a médio e longo prazo. 

Módulo IV - Análise financeira com demonstração de resultados 

 Saldos intermédios de gestão; 

 Cash-flow e autofinanciamento; 

 Margem bruta; 

 Custos operacionais variáveis; 

 Custos fixos. 

Módulo V - Análise económica 

 Análise da rendibilidade da empresa; 

 Árvore da rendibilidade do capital próprio. 

Módulo VI - Elaboração de orçamentos 

 

Metodologia 

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

da plataforma. 

http://www.highskills.pt/
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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. 

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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