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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender o conceito de capital acumulado e valor atual em regime de juro simples, juro composto, bem como o factor de capitalização e de desconto.
2. Compreender os conceitos de prestação, amortização de capital e juro.
3. Compreender o conceito de renda e a sua utilização em finanças.
4. Elaborar o diagnóstico económico-financeiro e a análise de risco da empresa através de indicadores de referência e dos fluxos financeiros relevantes.
5. Efectuar uma adequada gestão de tesouraria/disponibilidades da empresa.
6. Avaliar as várias opções de financiamento de M/L prazo à disposição da empresa.
7. Escolher a estrutura de capitais e política de distribuição de resultados que sirva os propósitos da empresa e satisfaça as necessidades dos seus accionistas.
8. Compreender os aspectos centrais no estudo de um projeto de investimento.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
I - Introdução ao cálculo financeiro. II - Elementos base da gestão financeira. III – Avaliação de projectos de investimentos: Enquadramento e conceitos relativos aos
projectos de investimento; Estudos de viabilidade de um projecto; Análise de sensibilidade e risco; Considerações sobre a selecção de projectos.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Regimes de Capitalização.
- Regimes de Capitalização e actualização.
- Equivalência de capitais e taxas.
- Rendas.
- Amortização de Empréstimos.
2. Elementos base da gestão financeira - alguns conceitos básicos.
- As demonstrações financeiras e suas limitações.
- Métodos e técnicas de análise financeira.
- Necessidades e recursos financeiros.
- Gestão do activo e passivo corrente.
- Fontes de financiamento.
- Custo do capital e estrutura óptima de capitais.
- Política de dividendos.
3. Avaliação de projectos de investimentos.
- Enquadramento e conceitos relativos aos projectos de investimento.
- Estudos de viabilidade de um projecto.
- Análise de sensibilidade e risco.
- Considerações sobre a selecção de projectos.

Bibliografia recomendada
1. Soares, M. I., Moreira, J. A. C., Couto, J., & Pinho, C. (2015). Decisões de Investimento: Análise Financeira de Projetos (4ª edição, revista e aumentada). Lisboa:
Edições Sílabo.
2. Barros, H. (2014). Análise de Projectos de Investimento (5ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo.
3. Lopes, M. D. S. (2012). Elaboração e Análise de Projetos de Investimento (3.ª Edição). Porto: FEUP Edições.
4. Matias, R. (2018). Cálculo Financeiro: Teoria e prática (6ª Edição). Lisboa: Escolar Editora.
5. Neves, J. C. (2012). Análise e Relato Financeiro: Uma visão integrada de gestão. Lisboa: Texto Editores.

Métodos de ensino e de aprendizagem
A metodologia pedagógica assentará em aulas teórico-práticas onde se apresentam e discutem situações concretas, estudos de casos e na resolução de exercícios
e problemas práticos que permitam não só a troca de experiências mas também a prática da tomada de decisão em grupo e que ajudem a consolidar os resultados
de aprendizagem.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação distribuída: - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 25% (Apresentação de uma análise económica e financeira de uma empresa.)
- Trabalhos Práticos - 25% (Apresentação de um projeto de investimento.)
- Prova Intercalar Escrita - 25% (Avaliação intercalar sobre os conteúdos lecionados na no 1º capítulo da unidade de formação.)
- Prova Intercalar Escrita - 25% (Avaliação intercalar relativa aos conteúdos do 2º e do 3º capítulos da unidade de formação.)
2. Época Especial. - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação final sobre todos os conteúdos lecionados na unidade de formação.)
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