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Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit

Designação da Unidade Curricular / Curricular Unit:
[3182985] Finanças Empresariais 
[3182985] Business Finances

Plano / Plan: Mestrado em Finanças Empresariais V4

Curso / Course:
Mestrado em Finanças Empresariais 
Corporate Finance

Grau / Diploma: Mestre

Departamento / Department: Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area: Disciplina da Pós-Graduação (Curricular), Finanças

Ano Curricular / Curricular Year: 1

Período / Term: S1

ECTS: 6

Horas de Trabalho / Work Hours: 0159:00

Horas de Contacto/Contact Hours:

(T) Teóricas/Theoretical: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo/Fieldwork: 0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0019:30
(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0000:00

(P) Práticas/Practical: 0019:30 (E) Estágio/Internship: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00 (O) Outras/Others: 0000:00

(S) Seminário/Seminar: 0000:00

Docente Responsável / Responsible Teaching

[3132] Luis Fernandes Rodrigues

Docentes que lecionam / Teaching staff

[3132] LUIS FERNANDES RODRIGUES 
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Objetivos de Aprendizagem

O objetivo da disciplina é desenvolver a problemática das Finanças Empresariais, apresentando a
formulação e/ou aprofundamento das mais importantes questões que se colocam na atividade financeira da
empresa. Em primeiro lugar resumimos os principais conceitos, métodos e ferramentas que servem de
suporte ao diagnóstico financeiro da empresa. O curso fundamenta-se pois nos conceitos e modelos teóricos
que hoje formam o património da Teoria Financeira da Empresa e desenvolve-se a seguir segundo a
perspetiva do valor da empresa. No seu desenvolvimento, o curso desdobra-se sempre com um direto apoio
nos contributos da literatura relevante sobre cada matéria, que suporta a decisões financeiras. Será dada
também a devida relevância a todos os instrumentos e operações de interação da empresa com os
mercados financeiros, nomeadamente, no domínio das operações de financiamento.

Learning Outcomes of the Curricular Unit

The objective of the discipline is to exposing and discussing the main themes in Corporate Finance,
presenting the formulation and/or deepening of the most important issues that arise in the financial activity of
the company. The course is based on the concepts and theoretical models of the company's financial theory
and develops next from the perspective of the company's value. First, we sum up the main concepts,
methods and tools that support the company's financial diagnosis.

In its development, the course always unfolds with a direct support in the contributions of the relevant
literature on each subject, which supports financial decisions. Due importance will also be given to all
instruments and operations of the company's interaction with financial markets.
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Conteudos Programáticos

I. O Diagnóstico Financeiro

As necessidades de Financiamento

Análise do equilíbrio e do desempenho Financeiro na Empresa

O relatório de Diagnóstico Económico-Financeiro

II. O Custo do Capital

Financiamento de Longo Prazo: Capital Próprio e Capital Alheio

Determinação do Custo da Dívida

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

CAPM e custo do capital: levered e unlevered beta

III. Estrutura de Capital

Irrelevância da Estrutura de Capital: Modigliani-Miller

Estrutura de Capital com Impostos sobre os Lucros

Limites para Utilização de Dívida

Modelos de custo e probabilidade de Financial distress

Modelos da estrutura de capitais:  , custos de agências e ¿Pecking Order Theory¿Trade-off

IV. Política de Dividendos

A política de distribuição de resultados sobre o valor da empresa

Informação assimétrica e a  pelos Dividendossinalização

O valor atual das oportunidades de crescimento

A incorporação de reservas e a compra de ações próprias
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)

I. O Diagnóstico Financeiro

As necessidades de Financiamento

Análise do equilíbrio e do desempenho Financeiro na Empresa

O relatório de Diagnóstico Económico-Financeiro

II. O Custo do Capital

Financiamento de Longo Prazo: Capital Próprio e Capital Alheio

Determinação do Custo da Dívida

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

CAPM e custo do capital: levered e unlevered beta

III. Estrutura de Capital

Irrelevância da Estrutura de Capital: Modigliani-Miller

Estrutura de Capital com Impostos sobre os Lucros

Limites para Utilização de Dívida

Modelos de custo e probabilidade de Financial distress

Modelos da estrutura de capitais:  , custos de agências e ¿Pecking Order Theory¿Trade-off

IV. Política de Dividendos

A política de distribuição de resultados sobre o valor da empresa

Informação assimétrica e a  pelos Dividendossinalização

O valor atual das oportunidades de crescimento

A incorporação de reservas e a compra de ações próprias
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Syllabus (Lim:1000)

I. Financial Diagnosis

Financing needs

Analysis of the equilibrium and financial performance in the Company

The Economic and Financial Diagnosis report

II. The Cost of Capital

Long-Term Financing: Equity and Other People's Capital

Debt Cost Determination

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

CAPM and cost of capital: levered and unlevered beta

III. Capital Structure

Capital Structure Irrelevance: Modigliani-Miller

Capital Structure with Taxes on Profits

Limits on Debt Use

Financial distress cost and probability models

Capital   structure models:    agency custos and  "Pecking Order Theory"Trade- off ,

IV. Dividend Policy

The policy of distributing results on the value of the company

Asymmetric information  Dividendsand signaling by

The current value of growth opportunities

The incorporation of reserves and the purchase of own shares
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

O método pedagógico da disciplina consistirá na combinação de ensino teoricamente fundamentado com a
análise crítica dos problemas da tomada de decisões financeiras e a apresentação e discussão de casos
ilustrativos de cada problema.  Ao longo do curso, será procurado o desenvolvimento da análise crítica
fundamentada na teoria das finanças empresariais e na apresentação e discussão de casos, para o que se
fará um apelo constante à formação teórica de cada aluno.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular units' learning objectives

The pedagogical method of the discipline will consist of the combination of theoretically grounded teaching
with the critical analysis of the problems of financial decision-making and the presentation and discussion of
illustrative cases of each problem. Throughout the course, the development of critical analysis based on the
theory of corporate finance and the presentation and discussion of cases will be sought, for which a constant
appeal to the theoretical formation of each student will be sought.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída)

A avaliação de conhecimentos reveste a modalidade de uma frequência ou exame final.

Será seguido o método de avaliação contínua, baseado na aferição do trabalho realizado pelos Alunos ao
longo do curso, tanto soba forma de trabalhos práticos ou relatórios teóricos, como sob a forma de
participação nas aulas.

Os Alunos terão um conjunto de aulas expositivas, de resolução de casos práticos. Os alunos que optarem
por uma avaliação contínua deverão desenvolver, em grupo de 2 ou 3 pessoas, um trabalho escrito sobre as
Fintech ou em particular sobre o projecto DeFi.

Se o aluno escolher uma avaliação por frequência, a nota obtida no trabalho final definirá em 65% a
avaliação final. Uma prova escrita concorre também com o peso de 35%.

A aprovação far-se-á com 9,5 valores (intervalo 0-20) de nota global mínima os alunos tem ainda que obter
uma nota mínima de 7,0 quer na prova, quer no trabalho final.

Se o aluno optar pela avaliação por exame final este definirá em 100% a avaliação final. O mesmo
acontecerá na época de Recurso.




