
APLICAÇÃO DIGITAL
DE ANÁLISE FINANCEIRA
DE EMPRESAS (AFE)    

UMA PLATAFORMA
 AOS SERVIÇO DOS TOC

http://exp.afe.otoc.pt



POWERED BY:

COMO FUNCIONA
A AFE foi concebida para uma utilização 
simples, rápida e intuitiva em 5 breves passos: 
1 - Definir a empresa a analisar
Selecionar o NIF da empresa a analisar para 
carregamento de dados a designação social da 
empresa.
2 - Definir a fonte informação
Selecionar a fonte de informação: o SAFT da 
contabilidade; ou através das demonstrações 
financeiras disponibilizadas pela IGNIOS. 
3 - Analisar
Simular diretamente os resultados para obten-
ção da análise histórica das demonstrações e 
principais indicadores económico-financeiros.
4 - Projeções futuras
Selecionar e alterar os pressupostos relativos à 
empresa em análise conforme as demonstra-
ções financeiras históricas para simular os 
resultados e principais indicadores.
5 - Exportar resultados
Quando estiver a análise e pressupostos 
finalizados o utilizador pode exportar os 
resultados para Excel para que os possa utilizar 
em relatórios próprios ou partilhar com os seus 
clientes.

A AFE E OS TOC
Possíveis utilizações
Através da AFE os TOC poderão:
• Analisar e comparar as demonstrações 
financeiras e principais indicadores dos seus 
clientes.
• Analisar e comparar as demonstrações 
financeiras e principais indicadores aos seus 
clientes sobre empresas concorrentes.
• Fazer estimativas de demonstrações das 
financeiras para os anos futuros.
• Apoio a candidaturas no âmbito do sistema de 
incentivos do Portugal 2020.
• Realizar avaliações de empresas, tanto de 
clientes como de outras empresas.
Vantagens
• Aumenta o leque de serviços que os TOC 
podem oferecer aos seus clientes, tornando-os 
um elemento criador de valor.
• Alarga o espetro da atividade dos TOC sem 
que haja um dispêndio acrescido de recursos.
• Possibilidade de realizar análises sobre empre-
sas das quais não dispõe de dados.
• Utilização rápida e intuitiva.
• Acesso a um helpdesk especializado.

O QUE É A AFE?
É uma aplicação digital que possibilita a execução de análises financei-
ras de empresas através de uma plataforma Web de fácil acesso por PC 
ou tablet. Recorrendo a dados históricos, a AFE permite que os TOC 
analisem a informação histórica de empresas de uma forma rápida e 
intuitiva, projetar as demonstrações financeiras futuras das empresas 
em análise, sendo neste sentido uma ferramenta que permite 
igualmente análises de viabilidade e avaliação de empresas.

ANÁLISE FINANCEIRA 
DE EMPRESAS (AFE)

PERÍODO EXPERIMENTAL
A AFE estará disponível para utilização experi-
mental entre 17 de Setembro de 2015 e 31 de 
Dezembro de 2015, através do link 
http://exp.afe.otoc.pt.
Durante este período os TOC poderão criar o 
respetivo registo para a utilização da AFE de 
forma gratuita. Este acesso gratuito permite 
aceder à plataforma para a realização de 3 
análises a empresas. 


