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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar os princípios fundamentais de decisões financeiras, os métodos de avaliação pelo retorno esperado e os modelos de equilíbrio dos mercados
financeiros; medir o risco de ativos financeiros.
2. Usar matemática financeira no estudo de atividades financeiras de curto, médio e longo prazo, em particular a tomada de decisões sobre empréstimos,
obrigações e seleção de investimentos.
3. Identificar abordagens sobre investimentos e proporcionar uma visão integrada do processo de desenvolvimento, análise e controlo de investimentos, de acordo
com a visão da empresa.
4. Identificar e analisar as ferramentas financeiras à disposição das empresas, bem como o conjunto de opções alternativas para aplicação no curto, médio e longo
prazo.
5. Avaliar e discutir a situação económica e financeira de uma organização.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Aplicar conhecimentos básicos de contabilidade e contabilidade internacional.

Conteúdo da unidade curricular
Ferramentas básicas de análise financeira: demonstrações financeiras e análise de rácios; Equilíbrio Financeiro; Projeções Financeiras; Gestão de Ações,
Obrigações, Derivados e outros ativos; Decisões de Investimento no Mercado Global.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Fundamentos de Finanças
- O que são finanças empresariais?
- O gestor financeiro
- Decisões de gestão financeira
- O objetivo da gestão financeira
2. Ferramentas Básicas de Análise Financeira
- O Balanço
- A Demonstração de Resultados
- Cash Flow
- Análise de Rácios
- Análise Du Pont
- O uso da informação financeira
3. O Equilíbrio Financeiro
- Gestão do ativo circulante
- Passivo de curto prazo
- Gestão do fundo de maneio
4. Projeções Financeiras
- Faturas Pro Forma e Planeamento Financeiro
- Projeções de Cash Flows
- Orçamento de Caixa
- Custo do capital
- Estrutura de capital
- Planeamento financeiro
5. Gestão de Ações, Obrigações, Derivados e Outros Ativos
- Teoria da carteira e avaliação de ativos financeiros
- Análise e modelos de avaliação de ações
- Análise e avaliação de ativos de rendimento fixo e obrigações
- Futuros, opções e outros derivados
6. Decisões de Investimento nos Mercados Globais
- Investimento Direto Estrangeiro e aquisições transfronteiriças
- Estrutura de Capital e Custo de Capital em Contexto Internacional
- Análise de Investimentos Internacionais
- Gestão de caixa internacional
- Trade Finance Internacional
- Ambiente fiscal internacional e preços de transferência

Bibliografia recomendada
1. Brealey, R. , Myers, S. & Allen, A. (2017). Principles of Corporate Finance (12th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
2. Ross, S. A. , Westerfield, R. W. , Jaffe. J. & Jordan, D. B. (2019). Fundamentals of Corporate Finance (12th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
3. Eiteman, D. K. , Stonehill, A. I. , & Moffett, M. H. (2016). Multinational business finance (4th Edition). Pearson Higher Education
4. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2018). International Financial Management (8th Edition). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas com recurso a meios audiovisuais que se baseiam no “aprender fazendo”, envolvendo a participação ativa dos alunos através de
intervenções, trabalhos individuais e de grupo e a resolução de exercícios e casos. Apresentam-se e discutem-se situações concretas, de modo a permitir a
aplicação da teoria na prática em contexto real e consolidar resultados de aprendizagem.
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Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 20% (Trabalho prático sobre análise financeira de uma empresa existente no mercado.)
- Temas de Desenvolvimento - 25% (Trabalho de investigação (revisão de literatura).)
- Exame Final Escrito - 30% (Obrigatório ter uma classificação mínima de 5 (em 20) neste item (mesmo que a média seja positiva))
- Estudo de Casos - 20% (Exercícios e casos resolvidos na aula e em casa. Avalia-se também neste item a assiduidade.)
- Apresentações - 5% (Apresentação oral do trabalho de investigação (revisão de literatura))
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Alternativa 3 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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