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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Limite: 1000 caracteres 

Pretende-se que os alunos:  

1. Assimilem os fundamentos e as técnicas do diagnóstico económico e financeiro da empresa, envolvendo análise 
da rendibilidade, da solvabilidade e dos fluxos de caixa;  

2. Obtenham competências básicas e instrumentais no domínio da gestão financeira, envolvendo especificamente
a compreensão e a análise do valor atual, e  os fatores que contribuem para a Rendibilidade do capital próprio. 

. 

 
 
 
 

 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 
Limit: 1000 characters 

It is intended that students: 

1. Assimilate the fundamentals and techniques of the economic and financial diagnosis of the enterprise, involving 
the analysis of profitability, solvency and cash flows; 

2. Obtain basic and instrumental skills in the field of financial management, involving specifically the 
understanding and analysis of present value, and the factors that contribute to the Return on Equity. 

 
 
 
 

 



 

 

Conteúdos programáticos 

 

1. INTRODUÇÃO (Objetivos e conteúdo da Gestão Financeira) 

 

2. SOLVABILIDADE E EQUILÍBRIO FINANCEIRO- Conceitos Básicos 

2.1. Conceitos e análise do equilíbrio financeiro: análise patrimonial vs. análise funcional 

2.2. Rácios financeiros 

2.3. Conceito do valor atual, conceito de risco 

 

3. RENDIBILIDADE E TESOURARIA 

3.1. Resultados económicos e rácios da rendibilidade 

3.2. Alavanca e risco financeiro 

3.3. Liquidez e tesouraria 

3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa  

3.5. Rendibilidade dos Capitais Próprios, Rendibilidade do Ativo e Rendibilidade das vendas 

 

4. ESTRUTURA DO CAPITAL  

4.1. Estrutura de capital; Capital Próprio, Capital alheio, e o valor  da empresa. 

 
 
 
 

Syllabus 

1. INTRODUCTION (Purpose and content of Financial Management) 

 

 

2. SOLVENCY AND FINANCIAL BALANCE  

     2.1. Concepts and analysis of financial balance: assets/liabilities analysis vs. functional analysis 

    2.2. Financial ratios 

    2.3. The present value concept, and the concept of risk 

 

3. PROFITABILITY AND TREASURY 

    3.1. Economic results and profitability ratios 

    3.2. Leverage and financial risk 

    3.3. Profitability, liquidity and cash 

    3.4. Statement of Cash Flows  

    3.5. Return on Equity, Return on Assets, and Return on Sales 

 
 

4. CAPITAL STRUCTURE  

    4.1. Capital structure, Equity, Debt, and the company value.  

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Metodologia de ensino (avaliação incluída) 
Limite: 1000 carateres 

A unidade curricular integra o estudo, análise e revisão de conceitos, tipologias, e técnicas envolvidos nos temas 
em estudo, acompanhados pela discussão de exemplos, bem como a realização de exercícios e o estudo de 
casos que nas aulas serão propostos e analisados, com o professor. Este trabalho será suportado, caso seja 
necessário, por projeção vídeo e o uso dos programas Excel e PowerPoint.  

Um terço das horas previstas será dedicado ao estudo de casos, onde os alunos devem demonstrar o domínio 
dos conceitos adquiridos assim como a sua aplicação. Tornando a aprendizagem  mais interativa e aplicada a 
casos concretos. 

A avaliação contínua é realizada através da avaliação de um estudo caso, com ponderação de 30% e um teste 
escrito com ponderação de 70%. 
 
 

Teaching methodologies (including evaluation) 
Limet: 1000 characters  

The course unit integrates the study, analysis and review of concepts, types, and techniques involved in the topics 
under study, followed by discussion of examples, as well as exercises and case studies that, in classroom, will be 
proposed and analyzed with the teacher. This work will be supported on video projection and the use of Excel and 
PowerPoint software, as the need arises. 

A third of the scheduled hours, will be dedicated to solving case studies, so that the students can demonstrate 
their knowledge of the acquired concepts as well as their application. It will thus be an interactive learnig 
experience and applied to specific cases. 

The continuous assessment is done through the evaluation of a case study weighting 30% and a written test
weighting 70%.  
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