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Unidade Curricular

Gestão Financeira

Regente

Eduardo Barbosa do Couto

Objectivos

Pretende-se dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Analise
Financeira de forma a conseguirem analisar e interpretar os principais
documentos financeiros de uma empresa.
Os objectivos gerais são:
* Estudar princípio e técnicas de análise financeira
* Compreender como a política financeira numa empresa afecta o seu
desempenho financeiro
* Analisar e discutir casos práticos usando os princípios e técnicas de
análise financeira
Os objectivos específicos são:
* Estudo dos vários documentos financeiros (Balanço, Demonstração dos
Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das
Alterações no Capital Próprio e o anexo) e das ligações entre eles.
* Análise dos aspectos financeiros da organização: Rendibilidade; Risco e
Equilíbrio Financeiro.
* Introdução dos conceitos de avaliação dos activos financeiros.

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

1. Conceitos e documentos da análise financeira
2. Técnicas de análise financeira
3. Avaliação do desempenho através do método dos rácios
4. Análise do equilíbrio financeiro
5. Análise do ponto crítico e dos graus de alavanca
6. Análise dos fluxos de caixa
7. Introdução à teoria de carteiras
8. O modelo de avaliação de activos financeiros–CAPM
9. Análise Financeira comparativa da actividade de duas Federações
Desportivas Portuguesas

Avaliação

Os conteúdos da unidade curricular serão expostos não só através de
aulas teóricas onde será apresentada a matéria, como também através de
aulas práticas onde os alunos irão realizar e discutir diversos casos
práticos. Nestas aulas práticas, os alunos serão incentivados a participar
activamente na resolução de exercícios e problemas práticos.
A avaliação de conhecimentos será efectuada de acordo com o Regime
Geral de Avaliação de Conhecimentos. A avaliação contínua terá uma
ponderação de 40% na classificação final, sendo composta por mini-testes
a realizar durante as aulas(20%) e um trabalho final (20%). O exame a
realizar no fim do semestre terá uma ponderação de 60%, sendo exigida
uma nota mínima de 8 valores. Uma classificação final superior a 17
valores será alvo de uma prova oral de defesa de nota.
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