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Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit

Designação da Unidade Curricular / Curricular
Unit:

[3182673] Análise Financeira 
[3182673] Financial Analysis

Plano / Plan:
Licenciatura em Gestão de Empresas V4
(Pós-Laboral)

Curso / Course:
Licenciatura em Gestão de Empresas (Pós-Laboral) 
Business Management (evening course)

Grau / Diploma: Licenciado

Departamento / Department: Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area: Ciências Empresariais

Ano Curricular / Curricular Year: 2

Período / Term: S2

ECTS: 5

Horas de Trabalho / Work Hours: 0132:30

Horas de Contacto/Contact Hours:

(T) Teóricas/Theoretical: 0019:30 (TC) Trabalho de Campo/Fieldwork: 0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0039:00
(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0000:00

(P) Práticas/Practical: 0000:00 (E) Estágio/Internship: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00 (O) Outras/Others: 0000:00

(S) Seminário/Seminar: 0000:00

Docente Responsável / Responsible Teaching

[3132] Luis Fernandes Rodrigues

Docentes que lecionam / Teaching staff

[3132] LUIS FERNANDES RODRIGUES 



Inválido para efeitos de certificação

PROGRAMA 
Análise Financeira 

2022-23

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - PROGRAMA(2022-23) 2/7

Objetivos de Aprendizagem

Os objectivos desta disciplina são preparar o aluno para elaborar e desenvolver uma análise financeira,
fornecendo os métodos e as técnicas que viabilizem uma análise da situação económica e financeira da
empresa, tomando por base essencialmente as peças contabilísticas, e outras informações de origem
interna ou externa, que directa ou indirectamente estejam relacionadas com a actividade da empresa. 
É objectivo explícito, o diagnóstico financeiro da empresa através dos principais instrumentos de medida dos
riscos e rendibilidade da empresa como a análise de rácios e outros indicadores de gestão como a análise
de scoring do risco de crédito, inseridos num contexto sectorial.

Learning Outcomes of the Curricular Unit

The objectives of this course are to prepare the student to design and develop a financial analysis, providing
the methods and techniques that enable an analysis of economic and financial situation of the company,
based on essentially the accounting data and other information from internal or external origin , which are
directly or indirectly related to the business. 
It is an explicit objective, to do a financial assessment of the company through the main instruments for
measuring risk and profitability of the company such as ratio analysis and other management indicators such
as analysis of credit risk scoring, inserted in a sectoral context. 
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Conteudos Programáticos

Capítulo 1 - Introdução e enquadramento da análise financeira nas Finanças Empresariais. 
1.1 As fontes de informação contabilística 
1.2 Os principais domínios de aplicação do diagnóstico financeiro 
1.3 Composição do balanço e correções financeiras fundamentais 
Capítulo 2 - Os fundamentos da análise financeira estática: Fundo de maneio, Fundo de 
Maneio Necessário e Tesouraria 
2.1 A composição do balanço e o seu significado financeiro 
2.2. O fundo de maneio e a relação liquidez / exigibilidade 
2.3. A relação fundamental de tesouraria: fundo de maneio, necessidades em fundo de maneio e tesouraria 
2.4. A influência do equilíbrio financeiro no diagnóstico financeiro 
Capítulo 3 - O método dos rácios e o diagnóstico financeiro da empresa 
3.1 Os princípios e método de diagnóstico financeiro 
3.2 A rendibilidade de exploração, rendibilidade global e dos capitais próprios; 
3.3 A influência da rentabilidade no diagnóstico financeiro 
3.4 A influência da liquidez no diagnóstico financeiro 
3.5 A influência da solvabilidade no diagnóstico financeiro 
Capítulo 4 - A análise dinâmica dos fluxos financeiros 
4.1 Princípios e limites do tratamento contabilístico dos fluxos 
4.2 A articulação entre os diferentes tipos de fluxos: a ligação entre as peças contabilísticas e as variações
das disponibilidades 
4.3 Elaboração e análise dos mapas de fluxos de caixa

Conteudos Programáticos (Lim:1000)

1 - O enquadramento da análise financeira nas Finanças Empresariais.

2 - Os fundamentos da análise financeira estática

3 - O método dos rácios e o diagnóstico financeiro da empresa

4 - A análise dinâmica dos fluxos financeiros
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Syllabus (Lim:1000)

1 - The framework of financial analysis in Corporate Finance.

2 - The fundamentals of static financial analysis

3 - The method of ratios and the financial diagnosis of the company

4 - The dynamic analysis of financial flows

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

Os alunos terão um conjunto de aulas expositivas  e resolução de casos práticos e de como, d
utilizar  a base de dados SABI.

   A  aplicação  de  uma  metodologia  de  diagnóstico  da  situação  e  evolução  da  empresa  servirá  comos de

   aplicação de conceitos teóricos a contextos setoriais  concretos. Os alunos que optem por uma avaliação

contínua devem desenvolver e entregar um trabalho escrito, num grupo de 2 ou 3 pessoas, denominado

"Análise Financeira da XX Empresa", que consiste na aplicação dos conceitos e metodologia de diagnóstico

financeiro.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular units' learning objectives

Students will have a set of explanatory  case resolution classes and how to use using the SABI database.,
The application of a methodology for diagnosing the situation and evolution of the company will serve as
application of theoretical concepts to concrete sectoral contexts. Students who choose a continuous
evaluation should develop and deliver a written work, in a group of 2 or 3 people, called "Financial Analysis
of the XX Company", which consists in the application of the concepts and methodology of financial
diagnosis.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída)

Os alunos terão um conjunto de aulas expositivas, de resolução de casos práticos que apoiaram a
elaboração da análise financeira de uma empresa.

A avaliação de conhecimentos reveste a modalidade de uma frequência ou exame final.

Os alunos que optarem por uma avaliação contínua deverão desenvolver, em grupo de 2 pessoas ou 3
pessoas, um trabalho escrito denominado, Análise Financeira da Empresa XX.

Se o aluno escolher uma avaliação por frequência, uma avaliação escrita concorre com a pontuação final
com o peso de 65% e nota obtida no trabalho final definirá os restantes 35% da nota final.

Se o aluno optar pela avaliação por exame final, em época normal ou de recurso deverá realizar um exame
final, que definirá em 100% a avaliação final.

o final.

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)

Os alunos terão um conjunto de aulas expositivas e de resolução de casos práticos.

A avaliação de conhecimentos reveste a modalidade de uma frequência ou exame final. Os alunos que
optarem por uma avaliação contínua deverão desenvolver, em grupo de 2 ou 3 pessoas, um trabalho
escrito denominado, Análise Financeira da Empresa "X".

Se o aluno optar pela avaliação por exame final, em época normal ou de recurso deverá realizar um
exame final,que definirá em 100% a avaliação final.

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)

Students will have a set of explantory and case resolution classes.

The evaluation of knowledge is the modality of a final frequency or examination. Students who choose a
continuous evaluation should develop, in a group of 2 or 3 people, a written work called, Financial Analysis
of the Company "X".

If the student chooses the evaluation by final exam, in normal season or appeal, he/she must take a
final exam, which will define the final evaluation at 100%.
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

Os Alunos terão um conjunto de aulas expositivas, de resolução de exercícios e casos práticos. A
metodologia desenvolvida para a avaliação da situação e evolução de empresa servirá de exemplo de
aplicação dos conceitos teóricos. Os alunos que optarem por uma avaliação contínua deverão desenvolver e
entregar um trabalho denominado "Análise Financeira da Empresa XX", que consiste na aplicação dos
conceitos e metodologia de diagnóstico financeiro.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Students will have a set of expository classes, exercise resolution and practical cases. The methodology
developed for the evaluation of the situation and evolution of a company will serve as an example of the
application of theoretical concepts. Students who choose a continuous evaluation should develop and
deliver a work called "Financial Analysis of the Xx Company", which consists in the application of the
concepts and methodology of financial diagnosis.
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