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DESCRIÇÃO DO CURSO
As finanças empresariais de uma empresa estão a cargo, sobretudo, do gestor financeiro.
Este é o responsável pelas decisões de investimento que criem valor à empresa e pelas
decisões de financiamento que sustentem aquele investimento. Assim, é fundamental que
todos os gestores financeiros conheçam e apliquem as ferramentas teóricas e práticas
existentes para essas decisões.

N.º DE MÓDULOS
O curso Finanças Empresariais é constituído por sete módulos incluindo uma avaliação
final para aferir os conhecimentos adquiridos.

AUTORES
Prof. Doutor José Esperança
É doutorado em Economia pelo Instituto Universitário Europeu. É presidente do AUDAX
(Centro de Empreendedorismo e Empresas Familiares). É professor catedrático de
Finanças e encarregado de missão para as Relações Internacionais do ISCTE/IUL.
Prof.ª Doutora Fernanda Matias
É doutorada em Organização e Gestão de Empresas e mestre em Gestão, Estratégia e
Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE. É professora coordenadora e ex-vice-reitora da
Universidade do Algarve.
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ÁREA DE FORMAÇÃO
Cursos Profissionais | Ciências Empresariais | Economia e Finanças

DESTINATÁRIOS
O curso Finanças Empresariais destina-se a todos os que têm decisões de investimento e
de financiamento de uma empresa a seu cargo.

N.º DE HORAS
45 horas

OBJETIVOS
O objetivo global deste Curso é dotar os membros da Ordem dos Economistas das
ferramentas necessárias à correta tomada de decisões de investimento e de financiamento
de uma empresa. Assim, no final do Curso os formandos deverão estar aptos a:
 Efetuar uma correta análise económica e financeira da empresa;
 Aplicar critérios e metodologias de avaliação de projetos de investimento;
 Distinguir fontes de financiamento adequadas ao projeto a implementar e calcular
o seu custo;
 Analisar a viabilidade global de um projeto de investimento;
 Percecionar as diversas explicações da estrutura de capital da empresa e do seu
efeito no valor da empresa.
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PROGRAMA
Módulo 1 – Introdução ao Curso (1h)
Abordagem aos elementos fundamentais em finanças e apresentação da estrutura e
objetivos do Curso.

Módulo 2 – Informação Contabilística e Instrumentos de Análise Financeira (12h)
Definição dos elementos básicos para uma correta análise económica e financeira de
documentos contabilísticos tendo em conta o Sistema de Normalização Contabilística.
Estrutura e duração dos Conteúdos
Módulo 3 – Critérios de Avaliação e Metodologias de Avaliação dos Projetos (8h)
Abordagem aos aspetos comuns às decisões de investimento, comparação dos principais
critérios de avaliação de projetos que sustentam a sua aprovação ou rejeição e identificação
Dilema 1
das duas metodologias de avaliação de projetos de investimento.

Módulo 4 – Projetos Mutuamente Exclusivos e Aplicações da Regra do VAL (5h)
Análise da especificidade da seleção de projetos mutuamente exclusivos.

Módulo 5 – Instrumentos de Financiamento e Estrutura de Capital (10h)
Identificação das fontes de financiamento de um projeto tanto a curto como a médio e longo
prazo, abordagem à teoria de Modigliani e Miller e apresentação da relação entre
endividamento excessivo e diminuição de valor de uma empresa.

Módulo 6 – Custo do Capital e Decisões de Investimento e de Financiamento (7h)
Exploração do cálculo do custo das fontes de financiamento de capital alheio a médio e
longo prazo, análise da viabilidade global de um projeto de investimento e identificação os
documentos inerentes ao planeamento financeiro.

Módulo 7 – Avaliação Sumativa (2h)
Questionário de Avaliação Sumativa.
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Estrutura e duração dos Conteúdos

FUNCIONAMENTO

Este é um curso de autoaprendizagem com sete módulos. Ao longo do curso existem
exemplos e exercícios que o ajudam a consolidar os conhecimentos adquiridos. No final de
cadaDilema
módulo1 é apresentado um conjunto de exercícios e no final do curso é disponibilizada
uma avaliação sumativa, que cobre todos os temas apresentados.
Ao concluir o curso será emitido um Certificado de Frequência.
O acesso ao curso será vedado ao final de 90 dias.

REQUISITOS TÉCNICOS
No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais)
realizará o seu acesso ao curso, recomendamos que siga o link "Requisitos Técnicos".

INSCRIÇÃO
Para se inscrever no curso deverá efetuar o seu login no site da Ordem dos Economistas
(http://www.ordemeconomistas.pt/) e aceder ao evento “Curso eLearning Finanças

Empresariais”. Após o pagamento, a sua inscrição é efetivada e, na data de início do curso,
receberá um email com todas as informações para o iniciar. Caso não seja membro da
Ordem dos Economistas, deverá enviar email para elearning.oeconomistas@unyleya.com
ou contactar 210 417 317.
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