
Finanças para Engenheiros

Carga Horária 
Presencial de 28 h

OBJECTIVOS

Curso de Especialização

O curso visa dotar os formandos dos principais fundamentos conceptuais e das questões estratégicas e estruturais
associadas à tomada de decisão no contexto das finanças empresariais, bem como das respetivas implicações em
termos de criação de valor. Pretende-se que os formandos compreendam o papel do sistema, dos mercados e das
instituições financeiras na economia e também que se interiorizem aspetos como a natureza, características,
propriedades e funções das principais categorias de ativos financeiros.

O curso confere aos formandos o desenvolvimento de conhecimento sobre a aferição da rendibilidade e do risco do
investimento em ativos financeiros, individualmente considerados e agrupados em carteiras de investimento e o mesmo
para a avaliação de ativos financeiros e de ações. Faculta conhecimento de modo a poder contextualizar a gestão das
finanças da empresa.  O curso aborda ainda o papel da informação financeira, quer internamente para a tomada de decisões
financeiras, quer externamente para a preparação da tomada de decisões de afetação de recursos dos investidores.

Curso destinado a todos os profissionais da área  de Engenharia e a todos aqueles que queiram aprofundar ou aperfeiçoar
os temas nas diversas áreas de gestão.

DESTINATÁRIOS

Pós-Laboral

21  janeiro  a  24 
 março 2020

900€

Campus Alameda

tecnicomais.pt

2.5 ECTS

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+

+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

COORDENAÇÃO

António Quintino | IST

Engenheiro em Engenharia e Gestão (IST), Mestre em Investigação Operacional e Engenharia (IST), Pós-
Graduação em Gestão e Finanças (Universidade Católica). Professor Convidado no Departamento de
Engenharia e Gestão (IST) nas unidades curriculares de Modelos de Apoio à Decisão, Engenharia
Económica, e Investigação Operacional. Professor na Universidade Lusíada de Lisboa nas unidades
curriculares de Estatística e de Investigação Operacional.  Actualmente é responsável pela área de Gestão
de Risco na Refinação e Distribuição na Galp.

FORMADOR

Mário Coutinho dos Santos | UAL

Engenheiro em Gestão Industrial, especialidade de Finanças (Universidade de Aveiro), Pós-Graduação em
Gestão e Finanças (Harvard Business School) e em Finanças (Stanford Graduate School Business), Licenciado
em Finanças (Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa).  Professor de Finanças na
Faculdade de Economia e Gestão (Universidade Católica Portuguesa do Porto). Professor convidado na
Faculdade de Economia (Universidade do Porto), no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia
Industrial (Universidade de Aveiro). Actualmente é Professor no Departamento de Ciências Económicas e
Empresariais (UAL) e Professor Convidado (Católica - Lisbon School of Business and Economics).

Contexto da gestão financeira da empresa
Fundamentos e princípios das finanças da empresa
Informação financeira e valor da empresa
Rendibilidade, risco
Custo de capital

Processo de avaliação das decisões de investimento
Casos especiais de avaliação de projectos de investimento
Financiamento da estratégia de crescimento; fontes de
financiamento
Estrutura de capital; distribuição de cash flow aos proprietários

AVALIAÇÃO
 
O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o preço é o mesmo para qualquer um dos
formatos):
 
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de ECTS, requerendo apenas 85% de presenças. No final,
o formando receberá um Certificado de Curso de Formação.
Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de
Curso de Especialização.
 

PLANO DE ESTUDOS

http://tecnicomais.pt/

