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1. OBJECTIVOS 

O estudante obteve conhecimentos e competências de planificação, organização, 

coordenação e avaliação 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 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 
OS OBJETIVOS DA UC 

 

Os conteúdos da UC são abordados numa dinâmica baseada em: exposição de conteúdos; 

realização de exemplos práticos; elaboração e resolução de casos práticos tutoriais; realização de um 

projeto de investimento e respetivo financiamento, individual. 

Esses conteúdos permitem desenvolver as competências empreendedoras, com o objetivo do 

estudante obter aptidões, de forma eficiente e eficaz, e incrementar a sua capacidade de resolução 

de problemas no âmbito dos projetos de investimento e respetivo financiamento e de construção e 

fundamentação da sua própria argumentação face à decisão de viabilidade ou sustentabilidade. 

I. Conceitos básicos de investimentos e de financiamentos 
II. Programação de investimentos e de financiamentos 

(com o objetivo do estudante obter aptidões, de forma eficiente e eficaz, e incrementar a sua 
capacidade de resolução de problemas no âmbito dos projetos de investimento e respetivo 
financiamento e fundamentação da sua própria argumentação face à decisão de viabilidade ou 
sustentabilidade.) 
 

III. Preparação de investimentos e de financiamentos 
(com o objetivo do estudante obter conhecimentos e competências de planificação, 
organização, coordenação e avaliação de um projeto de investimento e respetivo 
financiamento). 
 

IV. Avaliação de projetos e investimentos 
(com o objetivo do estudante desenvolver uma mente interrogativa na abordagem à organização, 
formando-se como um profissional competente na área da programação e avaliação de projetos 
de investimento e respetivo financiamento). 
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Artigos de publicações periódicas com relevância na área de investimentos e de financiamentos. 
Legislação com relevância na área de investimentos e de financiamentos. 

 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; 

Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Orientação 

tutorial; Sessões de colaboração periódica. 

 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua e avaliação por exame (normal e de recurso): o estudante obteve aprovação 

quando a classificação final for igual ou superior a dez valores. A classificação final é obtida pelos 

seguintes dois fatores:  

Trabalho individual: a classificação foi obtida pela média ponderada dos seguintes dois 

fatores, de realização obrigatória:  
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Primeiro - entrega de trabalho individual em formato papel - com ponderação de 60% da 

nota final, subordinado ao tema “A decisão de investimento face à melhor opção de 

financiamento” segundo normas definidas.  

Segundo - apresentação em PowerPoint e discussão oral do trabalho individual - com 

ponderação de 32,5% da nota final.  

Participação pró-activa: a classificação foi obtida através de (de realização facultativa): 

 - Efectivamente assistam e participem em Sessões de Natureza Colectiva, sendo 

atribuídos 0,05 valores por cada hora, tendo como máximo 7,5% da nota final. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - ganhar conhecimentos 
na área da programação e avaliação de projetos de investimento e respetivo financiamento através 
da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios 
audiovisuais; 

Estudo de casos – ganhar conhecimentos e competências com vista a compreender a importância 
da programação e avaliação de projetos de investimento e respetivo financiamento na credibilização 
da informação financeira (a nível nacional e internacional) e o enquadramento legal, implicando uma 
abordagem prática através de estudo de casos; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em elearning; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - participar de forma interventiva e pró-ativa na elaboração e 
discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a capacidade crítica de ação 
ao nível da análise dos principais conceitos de programação e avaliação de projetos de investimento 
e respetivo financiamento e a sua inter-relação. 

Sessões de colaboração periódica - reforçar 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 área da programação e avaliação de projetos de investimento e de financiamento. 

 

7. OUTROS 

Não aplicável. 
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Guarda, 22 de junho de 2019 
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