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

Gestão de Empresas

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 3393/2016 - 04/03/2016

Ficha da Unidade Curricular: Gestão Financeira II

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

Ano | Semestre: 3 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 9152324

Área Científica: Finanças

Docente Responsável

Luís António Antunes Francisco

Professor Adjunto

Docente(s)

Luís António Antunes Francisco

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Pretende-se que cada aluno fique apto a:

Utilizar instrumentos de análise e apoio às decisões de gestão financeira de curto prazo.

Definir estratégias de financiamento e de aplicação financeira, tendo em conta os riscos e as

opções disponíveis nos mercados financeiros.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Pretende-se que cada aluno fique apto a:

1. Utilizar instrumentos de análise e apoio às decisões de gestão financeira de curto prazo.

2. Apoiar e avaliar a tomada de decisão, tendo em conta o equilíbrio financeiro da empresa e o

adequado dimensionamento dos seus recursos e aplicações.

3. Definir estratégias de financiamento e de aplicação financeira, tendo em conta as

necessidades e os recursos da empresa, bem como os riscos e as opções disponíveis nos

mercados financeiros.

Conteúdos Programáticos
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1. Introdução

2. Gestão de tesouraria

3. Gestão das necessidades de fundo de maneio

4. Planeamento financeiro a curto prazo

5. Financiamento e aplicações no mercado financeiro

6. Gestão financeira internacional

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Introdução

1.1. Enquadramento

1.2. Estratégias de gestão financeira de curto prazo

1.3. Equilíbrio financeiro e estabilidade

2. Gestão de tesouraria

2.1. Gestão do disponível

2.2. Modelos de otimização

2.3. Modelos heurísticos

2.4. Técnicas de otimizar o saldo de tesouraria

2.5. Procedimentos de controlo interno

3. Gestão das necessidades de fundo de maneio

3.1. Gestão do crédito a clientes e demais realizável

3.2. Gestão dos Inventários

3.3. Gestão da dívida de curto prazo

4. Planeamento financeiro a curto prazo

4.1. Estratégia e planeamento

4.2. Orçamentos de tesouraria

4.3. Gestão orçamental

5. Financiamento e aplicações no mercado financeiro

5.1. Operações no mercado financeiro

5.2. Aplicações Financeiras

5.3. Fontes de financiamento

5.4. Gestão do risco e estratégias de cobertura

6. Gestão financeira internacional

6.1. Operações de comércio externo

6.2. Operações bancárias de estrangeiro

6.3. Mercado cambial

Metodologias de avaliação

Resolução "individual" (30% da Nota Final) de "estudo de caso" durante o período de aulas.

Prova final individual (70% da Nota Final), onde se exige para aprovação em avaliação contínua

uma nota positiva.

Nota Final inferior a 10 => Exame (em conformidade com o Regulamento Académico e com uma

ponderação de 100%).

Software utilizado em aula
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Microsoft Excel

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Brealey, R. e Myers, S. e Allen, F. (2008). Princípios de Finanças Empresariais . 8, McGraw-Hill.
Portugal
- Ross, S. e Jaffe, J. e Westerfield, R. (2016). Corporate Finance . 11, McGraw-Hill Education.
New York
- Martins, A. e Cruz, I. e Augusto, M. e Gonçalves, P. e Silva, P. (2016). Manual de Gestão
Financeira Empresarial . 2, Escolar Editora. Coimbra
- Nabais, C. e Nabais, F. (2011). Prática Financeira II - Gestão Financeira . 4, Lidel. Lisboa

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

O primeiro ponto dos conteúdos programáticos constituí a base para que os objetivos da unidade

curricular sejam atingidos. Os pontos 2 a 6 dos conteúdos programáticos sustentam, atendendo a

diferentes áreas da gestão financeira de curto prazo, os objetivos de aprendizagem propostos.

Metodologias de ensino

Aulas teórico-práticas, com o método expositivo-interrogativo, com apoio do quadro e de meios

audiovisuais, com resolução de exercícios e casos práticos.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Através do método expositivo-interrogativo conduz-se o aluno na aquisição conhecimentos

básicos essenciais para a resolução de casos práticos tendo em vista os objetivos delineados.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos. Recomendam-se conhecimentos prévios de Cálculo Financeiro,

Análise Financeira, Contabilidade Financeira e de Gestão.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.
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Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação;
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