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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: 9152319; 9994319 - Análise Financeira 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 343 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Clara Pereira Pires 

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) 

125       45                                     80 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Analisar as metodologias, instrumentos e técnicas de decisão relevantes para a definição de políticas 

financeiras de médio e longo prazo e para a gestão de tesouraria, tendo em atenção a análise do risco; 

Fornecer aos alunos um conjunto de conceitos, métodos e técnicas que os sensibilize para os problemas 

concretos do dia a dia das empresas, designadamente na procura de recursos financeiros adequados às 

necessidades estratégicas e operacionais da empresa; 

Desenvolver uma metodologia que permita a caracterização e avaliação da situação económica e financeira da 

empresa e a sua evolução ao longo de um determinado periodo de tempo. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução; 

Documentos Contabilísticos e Financeiros; 

Métodos e Técnicas de Análise Financeira; 

Análise de Equilíbrio Financeiro a curto, médio e longo prazo; 

Rentabilidade dos Capitais; 

Análise de Risco. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O Plano de Estudos foi desenhado tendo em conta o perfil de competências exigido para esta unidade 

curricular; 

Os conteúdos programáticos permitem ao aluno atingir os objectivos estabelecidos na unidade curricular, não 

só no que diz respeito à Análise das diferentes massas patrimoniais de uma determinada empresa, mas também à 

construção de indicadores Economico/Financeiros que permitam estudar o seu equilíbrio financeiro quer a 

curto quer a médio e lingo prazo. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula expositiva; Resolução de casos práticos; debate das matérias leccionadas, entre outros. A avaliação é realizada com base 
em testes escritos sem consulta e trabalhos de grupo realizados em sala de aula. 

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

A percentagem de sucesso na disciplina é bastante positiva, como tal a metodologia considera-se adequada à aquisição dos 
objectivos. A exposição dos conteúdos programáticos é acompanhada com a resolução de casos práticos, permitindo aos 
alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos numa área bastante importante na sua vida profissional futura. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação consiste na realização de testes escritos individuais onde constam questões teórico-práticas e, 
ainda a realização de um trabalho que consiste na análise financeira de uma determinada empresa. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Ferreira, C.: Neiva, J.; Viena, E. 2014 - Análise Financeira - Teoria e Prática - Aplicação no âmbito do SNC, Edições Silabo, 3ª 
Edição; 

Nabais, C. 2011. Análise Económica & Financeira – Actualizado de acordo com o SNC, Lidel ed; 

Nabais, C. 2011 – Prática Financeira II (Gestão Financeira) – Actualizada e aumentada com base no SNC, Lidel Ed; 

Neves, J.C. 2003. Análise Financeira – Métodos e técnicas, ed. Texto; 

Martins, A. 2002. Introdução à Análise financeira, ed. Vida Económica; 

Menezes, C. 2000. Princípios de Gestão Financeira, ed. Presença; 

Ross, S., R. Westerfiel e J. Jaffe. 2002. Corporate Finance, ed. Mc Graw Hill. 
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