
O Relatório de Informações Contabilísticas pode ser usado 

para obter informação da Contabilidade sobre os detalhes dos 

Rendimentos e os Gastos gerais ou por valência, de um 

determinado período de tempo, permitindo uma análise da 

variação no período homólogo; a execução mensal/trimes-

tral/semestral/anual do orçamento geral ou por valência e os 

saldos financeiros e os saldos das entidades com a variação 

no período homólogo.

Neste relatório estão disponíveis 6 painéis com as seguintes 

análises e métricas.   

ANÁLISES QUE FACILITAM  O ACESSO A INFORMAÇÃO 
CONTABILÍSTICA QUE AUXILIAM NA DEFINIÇÃO

 DE ESTRATÉGIAS E  TOMADA DE DECISÃO
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DEMONSTRAÇÃO
 DE RESULTADOS

Neste painel encontra a Demonstração 

detalhando os Rendimentos e os Gastos gerais 

ou por valência, de um determinado período 

de tempo, permitindo a análise da variação 

homóloga.

Análises disponíveis: 

• Métricas com o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization), os Custos Operacionais, o 

Volume de Negócios e o Volume de Negócios do Ano Anterior.

• Análise da DR detalhada, com possibilidade de desagregar / 

expandir (Drill Down/UP) por Grupo, por Rúbrica e por Conta do 

Movimento (informação do Valor no período e no período 

homólogo, calculando o desvio em € e em %).

• Análise do Volume de Negócios por Valência (em contexto: 

Descrição da Valência; VN).

• Análise do Resultado Líquido no período (em contexto: o 

Resultado Líquido no período homólogo; o desvio entre o período 

e o período homólogo em € e em %).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual/Trimestral/Mensal), Ano 

e Mês do Movimento, Grupo da Valência, Valência e Tipo de 

Movimentos.

Neste painel encontra a DR detalhada por 

período permitindo uma análise global ou por 

valência.

Análises disponíveis:

• Métricas com o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization), os Custos Operacionais, o 

Volume de Negócios e o Volume de Negócios do Ano Anterior.

• Análise da DR detalhada no período, com possibilidade de 

desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Grupo, por Rúbrica 

e por Conta do Movimento.

• Análise do EBITDA no período e no período homólogo (em 

contexto: o Resultado Líquido, os Rendimentos e os Custos 

Operacionais).

• Análise dos Rendimentos no período e no período homólogo 

(em contexto: o Resultado Líquido e os Custos Operacionais).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual/Trimestral/Mensal), Ano 

e Mês do Movimento, Grupo da Valência, Valência e Tipo de 

Movimentos.

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS

. EVOLUÇÃO .
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Neste painel encontra a análise da 

Execução Orçamental que contempla a 

análise da receita, despesa e saldo 

orçamental do período selecionado.

Análises disponíveis:

• Análise da Execução Orçamental detalhada, com 

possibilidade de 

desagregar / expandir (Drill Down/UP) por Grupo, por 

Rúbrica e por Conta do Movimento (informação do Valor, 

do Valor Orçamentado, calculando o 

desvio em € e em %).

• Análise dos Rendimentos (Real vs Orçamentado) no 

período (em contexto: a % dos Rendimentos sobre o Total 

dos Rendimentos Executados e % Rendimentos sobre o 

Total dos Rendimentos Orçamentados).

• Análise da Execução Orçamental no período (em 

contexto: o desvio da execução em € e em % no período).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual/Trimestral / 

Mensal), Ano e Mês do Movimento, Grupo da Valência e 

Valência.

ANÁLISE 
ORÇAMENTAL

Neste painel encontra a Demonstração 

detalhando os Rendimentos e os Gastos 

gerais ou por valência, de um determinado 

período de tempo, permitindo a análise da 

variação homóloga.

Análises disponíveis:

• Análise da DR detalhada, com possibilidade de desagregar / 

expandir (Drill Down/UP) por Grupo, por Rúbrica e por Conta do 

Movimento (informação do Valor no período e no período 

homólogo, calculando o desvio em %).

• Análise do Resultado Líquido por Valência (em contexto: 

descritivo da Valência, Rendimentos e EBITDA).

• Análise do Resultado Líquido por Grupo da Valência (em 

contexto: descritivo da Valência, Rendimentos e EBITDA).

Filtros disponíveis: Ano e Mês do Movimento, Grupo da 

Valência, Valência e Tipo de Movimentos.

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS

. POR VALÊNCIA .
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Neste painel encontra informação dos Saldos 

Financeiros Contabilísticos, permitindo uma 

análise mensal, trimestral, semestral ou outra. 

Contempla os valores de toda a conta 

1 -Meios Financeiros Líquidos e conta 

25 - Financiamentos Obtidos.

Análises disponíveis:

• Análise dos Saldos detalhados no período, com possibilidade 

de desagregar / expandir (Drill Down/UP) por Grupo e por 

Conta.

• Análise dos Saldos por Grupo (em contexto: O Valor Real, o 

Valor no período homólogo e a Variação entre o período e o 

período homólogo em € e em %).

• Análise da evolução Saldos Financeiros no período (em 

contexto: o Valor no período homólogo e a Variação entre o 

período e o período homólogo em € e em %).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual/Trimestral/Mensal), 

Ano e Mês do Movimento e Tipo de Movimentos.

SALDOS 
FINANCEIROS

Neste painel encontra informação dos Saldos 

das Entidades, permitindo uma análise 

mensal, trimestral, semestral ou outra. 

Contempla os valores de toda a conta 

2 - Contas a Receber e a Pagar, exceto da 

conta 25 - Financiamentos Obtidos.

Análises disponíveis:

• Análise dos Saldos de Entidades detalhados, com 

possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por 

Grupo, por Rúbrica e por Conta do Movimento.

• Análise dos Saldos de Entidades por Grupo (em contexto: O 

Valor Real, o Valor no período homólogo e a Variação com o 

período homólogo em € e em %).

• Análise da evolução dos Saldos das Entidades no período (em 

contexto: o Valor no período homólogo e a Variação com o 

período homólogo em € e em %).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual/Trimestral/Mensal), 

Ano e Mês do Movimento e Tipo de Movimentos.

SALDOS DAS
ENTIDADES


