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Objetivos
Pretende-se que os alunos compreendam os conceitos fundamentais de finanças empresariais, nomeadamente
conceitos relacionados com o cálculo financeiro (capitalização e desconto, taxas de juro e rendas) e com a
avaliação de projetos de investimento.
Resultados da Aprendizagem
No final do semestre letivo o estudante deve:
· Compreender conceitos fundamentais inerentes ao cálculo financeiro, em particular os relacionados com os
processos de capitalização e de desconto;
· Distinguir taxas de juro nominais de taxas de juro efetivas; taxas de juro brutas de taxas de juro líquidas;
· Identificar e classificar uma renda e efetuar o cálculo do seu valor;
· Compreender os aspetos gerais, específicos e internos dos projetos de investimento;
· Aplicar critérios de avaliação e seleção de projetos de investimento.
Conteúdos Programáticos
1. Introdução
2. Tópicos de Matemática Financeira
2.1. Noções Fundamentais e Princípios Básicos
2.2. Capitalização e Desconto
2.3. Taxas de Juro: Tipologia e Regras de conversão
2.4. Rendas
3. Finanças Empresariais
3.1. Aspetos Gerais e de Enquadramento de Projetos

3.2. Aspetos Específicos e Internos dos Projetos
3.3. O Capital Budgeting: Princípios gerais
3.4. Critérios de Avaliação e Seleção de Projetos
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos englobam os conceitos fundamentais de finanças empresariais, permitindo aos alunos
adquirir competências de cálculo financeiro e de avaliação de projetos de investimento.
Com efeito, o capítulo 2 permitirá aos alunos perceber os conceitos e princípios fundamentais inerentes ao cálculo
financeiro, em particular os relacionados com os processos de capitalização e de desconto e as taxas de juro, bem
como com a classificação das rendas e o cálculo do seu valor.
Por sua vez, o capítulo 3 permitirá aos alunos compreender os aspetos gerais, específicos e internos dos projetos
de investimento, identificar e estimar os cash flows relevantes de um projeto de investimento e aplicar os critérios de
avaliação e seleção de projetos de investimento, quer num contexto de certeza, quer num contexto de incerteza
(risco).
Métodos de Avaliação
Sistema de avaliação contínua (exige a presença a pelo menos 2/3 das aulas):
· Assiduidade, comportamento e resolução dos exercícios práticos nas aulas – 10%
· Teste de avaliação 1 – 45%
· Teste de avaliação 2 – 45%
Em ambos os testes é exigida a nota mínima de 7 valores.
Sistema de avaliação em época de recurso ou época especial
· Teste de avaliação – 100%
Não há prova oral.

