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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915225; 999425  - Análise de Investimentos 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 343 ECTS: 6,00 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernanda Maria dos Santos Pereira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30       30                               90 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta unidade curricular pretende-se que os alunos obtenham: 

• Conhecimentos técnicos, necessários para a análise de projectos numa óptica empresarial, económica e social; 

• Conhecimentos técnicos, necessários para a elaboração de projectos, sobretudo no que se refere à análise da viabilidade 
financeira do projecto; 

• Disponham de elementos suficientes para o cálculo e discussão de alguns fundamentos teóricos do custo de oportunidade do 
capital.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I - O Projecto de Investimento 

II - O ciclo do Projecto 

III- O Custo do Capital e o Financiamento do Projecto 

IV- Planeamento Financeiro 

V- Critérios de Avaliação de Projectos 

VI -O risco e a Incerteza na Avaliação de Projectos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Aos alunos são ministrados conteúdos programáticos relacionados com a prática da Análise de Projectos de Investimentos, 
nomeadamente o que se refere aos critérios de avaliação, análise de Risco e análise de sensibilidade, para que sejam capazes 

de autonomamente analisar projectos de investimento e mesmo elaborá-los. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Esta unidade Curricular irá ser ministrada com recurso a ferramentas informáticas, p. ex. folha de cálculo. Será dividida entre 

aulas práticas e aulas teóricas. 

À componente prática irá ser dada uma particular atenção na medida em que é a única forma de garantir que os alunos fiquem 
a dominar estes assuntos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Ao longo do semestre os alunos realizam em grupo um Projecto de Investimento, de uma empresa que pode ser real e que na 
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data da conclusão da Unidade Curricular poderá ser implementada, porque todos os estudos prévios à criação da empresa 
estão concluídos. Pretende-se assim obter o principal objectivo da Unidade Curricular que é : 

- Desenvolver a capacidade de elaborar, implementar e analisar a viablidade de projectos de investimento. 

- Desenvolver técnicas de orçamentação: articulando desde o orçamento de produção, de compras, Fornecimentos e Serviços 
Externos, Recursos Humanos, Mapas de Apuramento do  IVA até ao orçamento de tesouraria, orçamento financeiro e 
construindo os mapas finais previsionais: balanço e demonstração de resultados. 

- Identificar e caracterizar pontos essenciais de uma politica financeira e sua utilidade para os executores. 

- Caracterizar e definir as funções dos fluxogramas e cronogramas financeiros. 

- Identificar a legislação e processos orçamentais. 

- Identificar a Organização e as suas estruturas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação em regime contínuo é realizada através de: 

- Avaliação dos conhecimentos teóricos através de uma prova escrita; 

- Avaliação dos conhecimentos práticos através da elaboração de um projecto de investimento, através de um trabalho de grupo 

com apresentação e discussão obrigatória em contexto de sala de aula 

A ponderação é de 50% para cada um destes momentos. 

Como regime alternativo de avaliação, o aluno pode realizar um exame de recurso, que terá uma ponderação de 50% ou 100%, 
dependendo se o aluno quiser considerar a nota do trabalho de grupo realizado.. 
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