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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2021/2022

Gestão de Empresas

Licenciatura, 1º Ciclo

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

Ficha da Unidade Curricular: Gestão Financeira I

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

Ano | Semestre: 2 | S2

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 9152320

Área Científica: Finanças

Docente Responsável

Luís António Antunes Francisco

Professor Adjunto

Docente(s)

Luís António Antunes Francisco

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Com esta unidade curricular, pretende-se que cada aluno fique apto a utilizar metodologias e

técnicas de análise na área das finanças empresariais, nomeadamente no que respeita às

decisões de investimento e às decisões de financiamento a médio e longo prazo.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Com esta unidade curricular, pretende-se que cada aluno fique apto a utilizar metodologias e

técnicas de análise na área das finanças empresariais, nomeadamente no que respeita às

decisões de investimento e às decisões de financiamento a médio e longo prazo.

Conteúdos Programáticos

1 - Introdução às Finanças Empresariais.

2 - Decisões de Investimento.

3 - Decisões de Financiamento.
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Conteúdos Programáticos (detalhado)

1 - Introdução às Finanças Empresariais.

2 - Decisões de Investimento.

2.1 - O Valor Atual e o Custo de Oportunidade do Capital

2.2 - Critérios e métodos de avaliação de investimentos

2.3 - O risco na decisão de investir

2.4 - Estratégia Empresarial e a decisão de investir

2.5 - Análise e projetos de investimento

3 - Decisões de Financiamento.

3.1 - As decisões de financiamento e a eficiência dos mercados financeiros

3.2 - Fontes de Financiamento a Médio e Longo Prazo

3.3 - Estrutura do Capital e Política de Dividendos

3.4 - Interações entre Decisões de Investimento e Decisões de Financiamento

Metodologias de avaliação

Resolução "em grupo" (15%) e "individual" (15%) de "estudos de caso" durante o período de

aulas. Prova final individual (70%), onde se exige para a aprovação uma nota positiva.

Software utilizado em aula

Microsoft Excel.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Brealey, R. e Myers, S. e Allen, F. (2007). Princípios de Finanças Empresariais . 8ª Edição,
Editora McGraw-Hill de Portugal. Alfragide, Portugal
- Jaffe, J. e Westerfield, R. e Ross, S. (2010). Corporate Finance . Fifth Edition, McGraw-Hill /
Irwin. New York
- Damodaran, A. (2001). Corporate Finance, Theory and Practice . Second Edition, John Wiley
Editions. USA
- Matias, F. e Esperança, J. (2009). Finanças Empresariais . 2.ª Edição, Texto Editores. Lisboa,
Portugal

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Os conteúdos programáticos previstos abrem horizontes aos alunos, no que respeita a conceitos,

metodologias e técnicas, tipicamente utilizadas na área das finanças empresariais,

nomeadamente no apoio a decisões de investimento e de financiamento, introduzindo os alunos

no contexto da gestão financeira das empresas.
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Metodologias de ensino

- Apresentações teóricas pelo professor através dos métodos expositivo e interrogativo, com o

apoio do quadro e de meios audiovisuais.

- Resolução de casos e exercícios práticos.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

- A resolução de casos e exercícios práticos, suportada numa anterior apresentação teórica dos

conteúdos programáticos, afigura-se como fundamental para se atingirem os objetivos de

aprendizagem definidos.

- A resolução pelos alunos durante o período de aulas de estudos de caso, em termos individuais

e em grupo, contando para a avaliação final de frequência, permite a autoavaliação, fomenta o

acompanhamento matéria lecionada, revela-se também um importante reforço para a apreensão

dos conteúdos programáticos, pois através da auto pesquisa e da discussão em grupo, mais

facilmente se alcançam os objetivos de aprendizagem definidos.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Conhecimentos e domínio de técnicas nos âmbitos do Cálculo Financeiro, Análise Financeira,

Contabilidade Financeira e Contabilidade de Gestão

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno

e produtivo e o trabalho digno para todos;

9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e

sustentável e fomentar a inovação;

10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
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