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Pré-requisitos (se aplicável): n.a.
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Para obter sucesso nesta unidade curricular, o aluno deve:
. Compreender a importância da informação contabilística e financeira;
. Distinguir e saber analisar as principais demonstrações financeiras;
. Compreender o cálculo financeiro básico necessário para resolver situações reais que surjam na actividade diária como
profissionais de turismo.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A importância da informação contabilística e financeira;
Conceitos fundamentais em contabilidade: Património, Bens, Direitos e Obrigações;
As principais demonstrações financeiras e contabilísticas: o balanço, a demonstração de resultados e a demonstração de fluxos
de caixa;
Técnicas de análise financeira – O método de rácios e indicadores;
O equilíbrio financeiro da empresa;
O valor temporal do dinheiro – Noções básicas;
Regimes de capitalização e equivalência de capitais;
Reembolso de empréstimos – Modalidades clássicas.
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, permitindo a aquisição das
competências consideradas relevantes, nomeadamente: saber gerir os recursos financeiros; analisar, sintetizar e resumir
criticamente a informação económico-financeira das organizações turísticas; definir objectivos, estratégias e políticas
comerciais.
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.
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Será fomentado o espírito crítico na resolução de exercícios e casos práticos ilustrativos de situações reais.
Utilização da plataforma de e-learning Moodle.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
A exposição dos conteúdos programáticos é acompanhada com a resolução de casos práticos, permitindo aos alunos aplicarem
os conhecimentos adquiridos e perceberem a abrangência dos aspectos económico-financeiros inerentes a qualquer tipo de
actividade, destacando em particular, as actividades desenvolvidas no sector do Turismo.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Realização de testes individuais escritos e resolução de casos práticos.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Borges, António e Rogério Rodrigues e Azevedo Rodrigues (2014), Elementos de Contabilidade Geral (26ª Edição). Lisboa:
Áreas Editora.
Matias, Rogério (2015), Cálculo Financeiro – Teoria e Prática (5ª Edição). Lisboa: Escolar Editora.
Nabais, Carlos e Francisco Nabais (2011), Prática Financeira I – Análise Económica e Financeira, 6ª Edição, Edições Lidel.
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