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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Avaliar a situação económico-financeira da empresa através de um conjunto de indicadores de referência e dos fluxos financeiros relevantes;
2. Efetuar a gestão de tesouraria da empresa;
3. Conhecer os tipos de financiamento a médio e longo prazo disponíveis;
4. Compreender os conceitos de prestação, amortização de capital, juro;
5. Compreender o conceito de renda e a sua utilização em finanças;
6. Compreender os aspetos centrais no estudo de um projeto de investimento;
7. Distinguir e aplicar os vários critérios de análise numa ótica de rendibilidade, de risco e social, adaptando-os aos diversos tipos de investimentos;
8. Elaborar documentos contabilísticos previsionais.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Elementos base da gestão financeira; A gestão financeira de curto prazo; Gestão financeira de médio e longo prazo; Regimes de Capitalização; Equivalência de
Valores; Rendas; Amortização de Empréstimos; Enquadramento e conceitos relativos aos projetos de investimento; Estudos de viabilidade de um projeto; Análise de
sensibilidade e risco

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Elementos base da gestão financeira
- As demonstrações financeiras e suas limitações
- Os métodos e técnicas de análise financeira.
2. A gestão financeira de curto prazo
- Necessidades e recursos financeiros
- A gestão do ativo corrente
- A gestão do passivo corrente
- Planeamento financeiro de curto prazo.
3. Gestão financeira de médio e longo prazo
- Fontes de financiamento
- Custo do capital e estrutura ótima de capitais
- Políticas financeiras
- Planeamento financeiro
- Política de dividendos.
4. Regimes de Capitalização
- Noções gerais
- Regime de juro simples
- Regime de juro dito simples
- Regime de juro composto.
5. Equivalência de Valores
- Equivalência de capitais – Capital único, vencimento médio e taxa média
- Equivalência de taxas – em regime simples e composto
- Taxa anual de encargos efetiva global (TAEG)
6. Rendas
- Noção e classificação
- Rendas inteiras de termos constantes e de termos variáveis
- Rendas fracionadas de termos constantes e de termos variáveis.
7. Amortização de Empréstimos
- Regimes clássicos de amortização periódica
- Locação financeira
- Empréstimos obrigacionistas
8. Enquadramento e conceitos relativos aos projetos de investimento
- O conceito de investimento nas suas diferentes perspetivas
- O conceito de capital e as suas relações com o investimento
- O conceito de projeto
- Os projetos de investimento num contexto empresarial
- Os projetos no contexto social
- Classificação dos projetos
- Etapas e ciclo de um projeto
9. Estudos de viabilidade de um projeto
- Estudos de mercado
- Estudos técnicos e previsão dos custos
- As variantes de um projeto
- Alguns erros e omissões na elaboração de alguns projetos
- O ponto crítico das vendas
- Critérios e métodos de avaliação
- Critérios e medidas de rendibilidade de um projeto
10. Análise de sensibilidade e risco
- O plano de investimentos
- O plano de exploração
- O plano de financiamento
- Os balanços previsionais e orçamentos de tesouraria
- Os sistemas de preços
- Considerações sobre a seleção de projetos
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas onde se apresentam e discutem situações concretas, estudos de casos 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. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% (Análise económica e financeira de uma empresa)
- Trabalhos Práticos - 50% (Análise de um investimento)
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Especial - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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