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1. Caracterização da Unidade Curricular 

1.1. Designação da Unidade Curricular 

1.1.1. Designação

Introdução às Finanças

Curso(s):

Finanças Empresarias (P.L.)

Finanças Empresariais

1.1.2. Designation

Introduction to Finance

Course(s):

Degree in Corporate Finance

1.2. Sigla da área científica em que se insere 

1.2.1. Sigla da área científica

FE

1.2.2. Scientific area's acronym

FE

1.3. Duração da Unidade Curricular 

1.3.1. Duração

Semestral

1.3.2. Duration

Semestral

1.4. Total de horas de trabalho 

1.4.1. Horas de trabalho

Horas de Trabalho: 0162:00

1.4.2. Working hours

Working hours: 0162:00
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1.5. Total de horas de contacto 

1.5.1. Horas de contacto

(T) Teóricas: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo: 0000:00

(TP) Teórico-Práticas: 0067:30 (OT) Orientação Tutorial: 0017:00

(P) Práticas: 0000:00 (E) Estágio: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais: 0000:00 (O) Outras: 0000:00

(S) Seminário: 0000:00

Horas Contacto: 0084:30

1.5.2. Contact hours

(T) Theoretical: 0000:00 (TC) Field Work: 0000:00

(TP) Theoretical-practical: 0067:30 (OT) Tutorial Guidance: 0017:00

(P) Practical: 0000:00 (E) Internship: 0000:00

(PL) Laboratory practices: 0000:00 (O) Other: 0000:00

(S) Seminar: 0000:00

Contact Hours: 0084:30

1.6. ECTS

6

1.7. Observações 

1.7.1. Observações

UC obrigatória

1.7.2. Comments

 

UC required

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 

2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)

JOÃO FRANCISCO BAPTISTA COLAÇO SOBRAL DO ROSÁRIO
TPFD11 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPFD13ING (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais),
TPFN12 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais), TPFN13ING (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)
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2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)

JOÃO FRANCISCO BAPTISTA COLAÇO SOBRAL DO ROSÁRIO
TPFD11 (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPFD13ING (4.5 week hours; 67.5 semester hours), TPFN12 (4.5 week
hours; 67.5 semester hours), TPFN13ING (4.5 week hours; 67.5 semester hours)

3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 

3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas

LUÍS MIGUEL VALENTE GONÇALVES
TPFN11 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

VITOR MANUEL MASSENA RAMALHO BATISTA
TPFD12 (4.5 horas semanais; 67.5 horas semestrais)

3.2. Other academic staff and lecturing load

LUÍS MIGUEL VALENTE GONÇALVES
TPFN11 (4.5 week hours; 67.5 semester hours)

VITOR MANUEL MASSENA RAMALHO BATISTA
TPFD12 (4.5 week hours; 67.5 semester hours)

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

4.1. Objetivos de aprendizagem

Promover o conhecimento dos aspetos essenciais associados às finanças empresariais, nomeadamente inerentes às
diferentes formas de origens e aplicações de fundos e respetivos condicionantes;

 

Desenvolver conhecimentos sobre os dunfamentos do planeamento, análise do desempenho financeiro e aspetos chave
da gestão financeira. 

4.2. Learning outcomes of the curricular unit

To promote knowledge of the essential aspects related to corporate finance, namely inherent in the different forms of
origins and applications of funds and their respective constraints;

 

Develop knowledge about planning dunks, analysis of financial performance and key aspects of financial management.
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5.Conteúdos programáticos 

5.1. Conteúdos

1. Valor Financeiro do Tempo;

2. Mercados, Instrumentos e Instituições Financeiras;

3. Risco e Rendibilidade;

4. A Análise Financeira da Empresa;

5. Investimentos Reais.

5.2. Syllabus

1. Time Value of Money;

2. Financial Markets, Financial Instruments and Institutions;

3. Risk and Return;

4. Financial Statement and Performance Analysis of the Firm;

5. Real Investment Analysis.

6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

Understand the general framework in which the financial function operates and the interconnection with other
functions;
To obtain a generic vision of the different forms of financing, application of funds and their respective constraints;
Distinguish the main economic and financial flows of a company;
Identify the essential aspects of risk and return;
Know the most important points of historical and forecast financial information.
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7. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A avaliação contínua terá em conta a realização de dois testes intercalares escritos (cujas notas não poderão ser
inferiores a 7 valores) um teste final, com as seguintes ponderações:

1º Teste intercalar (2h00m)  40%

2º Teste intercalar (2h00m)  40%

Teste Final (1h00m)  20%

Como alternativa de avaliação, para os alunos que não reunirem os requisitos acima exigíveis, haverá lugar a avaliação
 por exame através de prova escrita única na qual, para obterem aprovação, os alunos devem, também, ter nota igualfinal

ou superior a dez valores.O aluno para beneficiar da componente de avaliação contínua necessita de presença obrigatória
em 70% (setenta por cento) das aulas calendarizadas.

7.2. Teaching methodologies (including evaluation)

The continuous evaluation will take into account the accomplishment of two written midtem tests (whose notes can not be
less than 7 values) and a final test, with the following weights:

1st Midterm test (2h00m)  40%

2nd Midterm test (2h00m)  40%

Final test (1h00)   20%

 

As an alternative for evaluation, for students who do not meet the requirements above, there will be final evaluation by
examination through a single written test in which, to obtain approval, students must also have a grade equal to or greater
than ten values. The student to benefit from the component of continuous evaluation needs to be mandatory attendance in
70% (seventy percent) of the classes scheduled.

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade
Curricular 

8.1. Demonstração da coerência das metodologias

Os objetivos propostos serão alcançados através da dissecação do conteúdo programático em ampla discussão dos
temas com recurso à resolução de casos práticos e de estímulos ao desenvolvimnento do sentido analítico, crítico e de
foco nos resultados conducentes à decisão. 

8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

The proposed objectives will be achieved through the dissection of the programmatic content in a wide discussion of the
themes with the use of practical cases and stimuli to the development of an analytical, critical and focus on the results that
lead to the decision.



Ficha de Unidade Curricular 2022-23

Introdução às Finanças

Ficha de Unidade Curricular 2022-23: [553102] Introdução às Finanças 
Estado da ficha: Validada.  Data de geração do documento: 2022/11/25 17:45. 6/6
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