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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: 9152314; 9994314 – Cálculo Financeiro 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 343 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria do Sacramento Basílio 

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       60                                     90 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A compreensão matemática das operações financeiras é fundamental, quer para analisar diferentes alternativas de investimento 
quer para estudar diferentes opções no recurso ao crédito, aspetos que se revestem de acrescida importância num ambiente 
em mudança constante e com a proliferação e diversidade de produtos e serviços financeiros. 

Assim, os objetivos desta UC são: 

- Fornecer ao futuro utilizador os instrumentos necessários (conceitos, processos e metodologias de trabalho) que lhe 
possibilitem compreender e o habilitem a decidir face às aplicações alternativas oferecidas pelo mercado de capitais 

- Estabelecer o diálogo alunos/mercado e incentivar a investigação das matérias através da resolução de casos práticos 

- Fornecer as bases que permitam compreender as técnicas utilizadas no desenvolvimento de produtos financeiros. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

INTRODUÇÃO: 

• Enquadramento geral. O valor temporal do dinheiro. 

• Capital, tempo e juro. 

• Regimes de capitalização – Breve caracterização. 

• Taxas de juro - Diferentes conceitos. Breve referência. 

REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO: 

• Regime de juro simples; 

• Regime de juro composto; 

• Operações de desconto: O Desconto de Letras. 

EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS: 

• Capitalização e atualização; 

• Equivalência de capitais em regime de juro simples; 

• Equivalência de capitais em regime de juro composto. 

TAXAS DE JURO:  
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• Equivalência e proporcionalidade; 

• Taxas nominais, líquidas, reais, TAE, TAEG, TAER. 

RENDAS 

• Noção e classificação; 

• Rendas inteiras com termos constantes; 

• Rendas Perpétuas e Fracionadas. 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

Modalidades Clássicas de Reembolso de Empréstimos: 

• Reembolso através de prestações constantes; 

• Reembolso através de prestações variáveis com amortizações constantes de capital. 

APLICAÇÕES DE CÁLCULO FINANCEIRO - ANÁLISE DE CASOS REAIS. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos definidos para esta UC são transversais aos conteúdos programáticos apresentados. Assim, os conteúdos 
programáticos permitem ao aluno atingir os objetivos estabelecidos na unidade curricular, permitindo a aquisição das 
competências consideradas relevantes, nomeadamente: 

- analisar e criticar a informação financeira; 

- identificar e caracterizar os pontos essenciais de uma política de financiamento e investimento (custos/proveitos, prazos, 
aspetos fiscais); 

- desenvolver a capacidade de tomar decisões e de resolução de problemas numa realidade diversificada e em constante 
transformação; 

- utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem financeira. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A exposição da matéria será essencialmente teórico-prática, onde serão apresentados aos alunos os conceitos básicos 
necessários ao entendimento das matérias. 

Será fomentado o espírito crítico na resolução de exercícios e casos práticos ilustrativos de situações reais, como por exemplo 
através da análise de simulações relativas a produtos financeiros obtidas em sites de instituições financeiras. 

Utilização da plataforma de e-learning Moodle. 

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

Deve ser adotada uma postura ativa e crítica no processo de ensino-aprendizagem por parte dos alunos. Considera-se que as 
metodologias apresentadas permitem atingir estes objetivos. 

A exposição dos conteúdos programáticos é acompanhada com a resolução de casos práticos, exercícios e análise de 
simulações com base em produtos financeiros reais, permitindo aos alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos e 
perceberem a importância do valor temporal do dinheiro na análise de diferentes alternativas de investimento / financiamento. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação no regime contínuo consiste na realização de duas provas escritas, cada uma com a ponderação de 50%, na nota 
final. A não realização de qualquer um dos elementos de avaliação nas datas especificadas implica que o aluno opta pelo 
regime de alternativo de avaliação, realizando um exame de recuperação (100%). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Matias, Rogério (2018). Cálculo Financeiro – Teoria e Prática. 6ª Ed.. Lisboa: Escolar Editora. 

Matias, Rogério (2018).Cálculo Financeiro - Exercícios resolvidos e explicados II. Escolar Ed. 

Rodrigues, A. e Nicolau, I (2010). Elementos de Cálculo Financeiro. Lisboa: Áreas Editora. 

Complementar: 

Barroso, Maria; Crespo, Nuno e Couto, Eduardo (2009), Cálculo e Instrumentos Financeiros. Lisboa: Escolar Editora 

Cleaves, Cheryl; Hobbs, Marge and Noble, Jeffrey (2017). Business Math (11th edition). Pearson publishing. 

Mateus, J. A. (1995), Exercícios Práticos de Cálculo Financeiro. Lisboa: Edições Sílabo. 

Matias, Rogério (2008), Cálculo Financeiro – Casos Reais Resolvidos e Explicados. Lisboa: Escolar Editora. 

Santos, Luís Lopes e Laureano, R. (2011), Fundamentos do Cálculo Financeiro. Lisboa: Edições Sílabo. 
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Santos, Luís Lopes e Laureano, R. Editores (2005). Temas em Métodos Quantitativos – Perspetivas do Cálculo Financeiro. 
Lisboa: Edições Sílabo. 
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