
Instituto Politécnico de Tomar 07-09-2022 pág. 1/5

 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2022/2023

Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 1887/2016 - 05/02/2016

Ficha da Unidade Curricular: Introdução às Finanças

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0; OT:15.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964018

Área Científica: Financeira

Docente Responsável

Maria Graciete da Purificação Reis Henriques Honrado

Professor Coordenador

Docente(s)

Maria Graciete da Purificação Reis Henriques Honrado

Professor Coordenador

Objetivos de Aprendizagem

Os alunos devem ficar aptos a compreender e interpretar os ciclos financeiros da empresa e a

calcular as necessidades financeiras a eles inerentes. Também devem ficar aptos a analisar a

situação patrimonial e os resultados económico-financeiros de qualquer atividade empresarial.

Conteúdos Programáticos

Enquadramento: função financeira, análise financeira e gestão financeira.

A construção do balanço e da demonstração de resultados.

Tesouraria: A ótica financeira de curto prazo.

A noção de fundo de maneio.

A composição do balanço funcional.

As necessidades de fundo de maneio e o ciclo de exploração.

Estratégias de financiamento.

Elaborar orçamentos.

Introdução à contabilidade de gestão.

Conteúdos Programáticos (detalhado)
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Enquadramento: função financeira, análise financeira e gestão financeira.

Posição financeira: compreender o balanço:

- Noção de património, sua composição e efeitos das variações;

- Conceito de ativo;

- Componentes do ativo;

- Distinção entre corrente e não corrente;

- Definição de passivo e suas componentes;

- Rubricas de capital próprio.

Desempenho: A demonstração de resultados e a ligação com o balanço:

- Os rendimentos;

- Os gastos.

A construção do balanço e da demonstração de resultados:

- Noção de conta e sua movimentação;

- O balancete;

- Análise de conteúdo do balanço e demonstração de resultados;

- Exercícios de aplicação prática.

Tesouraria: A ótica financeira de curto prazo:

- Diferenças entre rendimentos e recebimentos, gastos e pagamentos;

- Classificação das atividades: Operacional, Financiamento e Investimento.

Análise do equilíbrio financeiro de uma empresa:

- Equilíbrio financeiro mínimo;

- Fundo de maneio existente;

- Os rácios de liquidez.

Compreender o impacto económico e financeiro das ações comerciais:

- Determinar o ciclo de exploração e as suas componentes;

- Prazo médio de recebimentos;

- Os descontos e o custo financeiro explícito e implícito;

- O prazo médio de pagamentos;

- O preço de compra e suas componentes;

- Os efeitos dos descontos obtidos;

- Gestão das devoluções;

- O prazo médio de armazenagem (stock);

- Rotação dos bens em armazém;

- Custeio de entrada e custeio de saída;

- Stock de segurança.

A noção de fundo de maneio.

A problemática do equilíbrio financeiro.

A composição do balanço funcional.

As necessidades de fundo de maneio e o ciclo de exploração.

O financiamento bancário.

O ponto morto das vendas.

A rendibilidade de exploração e o risco associado.

Estratégias de financiamento.

Conhecer alguns indicadores chave:

- Os diversos resultados: EBITDA, Cash Flow, Resultado Líquido do Período.

Saber utilizar e elaborar um orçamento:

- O processo orçamental;
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- A previsão das atividades: articulação e interligação entre os diversos orçamentos parcelares.

Estabelecer previsões aos vários orçamentos:

- O orçamento comercial;

- O orçamento de produção;

- O orçamento de gastos gerais;

- O Orçamento de gastos com o pessoal;

- Orçamento de investimentos novos e de substituição;

- As depreciações e o orçamento;

- O orçamento e o financiamento;

- O orçamento de exploração.

Elaboração dos mapas previsionais.

Introdução à contabilidade de gestão:

- Custo industrial da produção;

- Custo industrial dos produtos vendidos;

- Variação da produção;

- Demonstração de resultados por funções.

Metodologias de avaliação

Avaliação Periódica: Dois testes escritos. São dispensados de exame os alunos com nota média

de 10 valores na avaliação periódica.

Avaliação por Exame: Provas escritas, nas épocas estabelecidas no calendário letivo.

Software utilizado em aula

Não aplicável.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Mota, A. e Soares, H. e Barroso, C. e Laureano, L. (2014). Introdução às Finanças -
Fundamentos de Finanças com Casos Práticos Resolvidos e Propostos . 2, Edições Sílabo.
Lisboa
- Silva, J. e Ferreira, P. (2018). Princípios de Gestão Financeira . 2, Rei dos Livros. Lisboa
- Silva, E. (2013). Gestão Financeira - Análise de Fluxos Financeiros . 5, Vida Económica. Lisboa
- Martins, A. e Cruz, I. e Augusto, M. e Silva, P. e Gonçalves, P. (2017). Manual de Gestão
Financeira Empresarial . 2, Escolar Editora. Forte da Casa, V. F. de Xira
- HBR, G. (2020). Guia HBR: Finanças Elementares para Gestores . 1, Actual Editora. Lisboa
- Melicher, R. e Norton, E. (2020). The economic and financial analysis, both in the short and
medium/long term, conveys the company's reality, given the market in which it operates, and
allows the application of the most convenient and competitive strategies (Vol. 17th Edition)..
Wiley. UK
- Magalhães, J. (2020). Finanças para não financeiros (Vol. 1).. Lisbonpress. Lisboa
- Fernandes, C. e Vieira, E. e Neiva, J. e Peguinho , C. (2022). Análise Financeira – Teoria e
Prática (Vol. 1).. Edições Sílabo. Lisboa

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos
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Em termos de análise da área financeira de uma empresa, a base de trabalho é necessariamente

constituída pelos dados fornecidos pela Direção Financeira, quer como consequência das

exigências legais (fiscais e/ou outras) quer decorrente das necessidades de informação dos

gestores como ponto de partida e base da tomada das principais decisões estratégicas.

As demonstrações financeiras procuram fornecer informação sobre o património e riqueza das

empresas sobre diferentes perspetivas: O Balanço permite obter uma fotografia do património

das empresas e a Demonstração de Resultados, de uma forma mais dinâmica, descreve a

evolução dos resultados.

A análise económica e financeira, tanto no curto como no médio/longo prazo, transmite a

realidade da empresa, face ao mercado onde atua, e permite a aplicação das estratégias mais

convenientes e competitivas.

Metodologias de ensino

Aulas teórico-práticas do tipo expositivo e interativo com a participação ativa dos alunos na

resolução de exercícios práticos. Reserva-se cerca de 50% do tempo efetivo de aulas, para

aplicações práticas que incluem cálculos.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

O método de trabalho expositivo permite transmitir ao aluno a informação, científica e técnica,

necessária para a compreensão da evolução financeira de qualquer organização. A interatividade

é fundamental para manter a atenção do aluno e para o docente perceber como a mensagem

está a ser recebida (feedback). A resolução de exercícios vários também permite uma melhor

interação entre a teoria e a prática.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;

DocId:c124c8d5dc05797690d0a7fc5ac7d590399f6f0f5a3c65bdd47ac6795c7b0682a66b88ac27eab2b5024fd54868fa2f7a2c71666d222c36f670ec2871f90571c0
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