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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências na análise de investimentos e na análise 
de financiamentos, promovendo o domínio das técnicas de avaliação, bem como da sua 
capacidade crítica para participar de uma forma interventiva e pró-activa na elaboração e 
discussão de empreendimentos. 
 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Análise de Investimentos 
1.1. O contexto da análise de investimentos 
1.2. A avaliação económica de investimentos 
1.3. O risco associado à decisão de investimento 
 
2. Análise de Financiamentos 
2.1. O processo de análise de financiamento 
2.2. As fontes de financiamento 
2.3. Do planeamento financeiro à decisão de financiamento 
 
3. Análise de Investimentos e Análise de Financiamentos 
3.1. Os objectivos na análise de empreendimentos 
3.2. O tempo na análise de empreendimentos 
3.3. O custo na análise de empreendimentos 
3.4. Os recursos humanos na análise de empreendimentos 

 
 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

1. Análise de Investimentos 
 (com o objetivo do estudante ampliar a sua capacidade de análise de investimentos) 

2. Análise de Financiamentos 

GFUC previsto 
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 (com o objetivo do estudante obter conhecimentos e competências de análise de 
financiamentos) 

3. Análise de Investimentos e Análise de Financiamentos 
(com o objetivo do estudante promover o domínio das técnicas de avaliação, bem como da 
sua capacidade crítica para participar de uma forma interventiva e pró-activa na elaboração 
e discussão de empreendimentos). 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Método expositivo com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Seminário; 
Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; 
Sessões de colaboração periódica. 
 
Metodologias de Avaliação: 
Avaliação contínua - o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de dois 
fatores for igual ou superior a 10 (dez) valores, sendo dispensado de exame final. 1º fator: 
Trabalho individual [entrega de trabalho individual (64%) + apresentação em PowerPoint e 
discussão oral do trabalho (16%)]. 2º fator: Participação pró-activa [assistência/participação 
em aula (0,05 valores por cada hora, até máximo 2,25 valores) + participação nas diferentes 
jogadas do “Monopólio” (1,75 valores, independentemente, do resultado final)]. 
 
Avaliação final - o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação contínua ou 
não a tenha 
realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja igual ou superior a 10 
(dez) valores.  
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

- Método expositivo teórico-práctico com utilização de meios audiovisuais - para que o 

estudante ganhe conhecimentos na análise de investimentos e de financiamentos através 

da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios 

audiovisuais; 

- Estudo de casos – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos 

principais aspetos relacionados com a análise de investimentos e de financiamentos, 

implicando uma abordagem prática através de estudo de casos; 

- Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos das técnicas de avaliação, bem 

como da sua capacidade crítica para participar de uma forma interventiva e pró-activa na 

elaboração e discussão de empreendimentos, em contexto real, através das experiências de 

personalidades de reconhecido mérito; 

- Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – para que o estudante aceda aos 

conteúdos da unidade curricular através de novos métodos, atividades e ferramentas de 

comunicação, através das quais o estudante acede aos conteúdos da unidade curricular e 

domina as ferramentas, conceitos, metodologias 

e técnicas que reforçam a sua capacidade de actuação crítica e lhe proporcionam uma visão 

global para optimizar o seu desempenho na área da análise de investimentos e 

financiamentos; 

- Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma 

interventiva e pró-activa na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que lhe 

permitam desenvolver a capacidade crítica com argumentos, factos e raciocínios 

logicamente consistentes, nomeadamente ao nível dos modelos, métodos e normas da 

análise de investimentos e de financiamentos de empreendimentos. 

- Sessões de colaboração periódica - para que o estudante reforce a sua capacidade de 

atuação crítica e consolide conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam 

uma visão global para otimizar o seu desempenho na análise de investimentos e de 

financiamentos de empreendimentos. 

 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 


