




  


 





Finanças 
EmpresariaisInvestimentos Mercados (e 

Instituições)





  










 Onde investir os Onde investir os 
recursos recursos 
escassos da escassos da 
empresa?empresa?

 O que é um bom O que é um bom 
investimento?investimento?

Decisões de 
Investimento

 Como obter Como obter 
financiamento financiamento 
para os para os 
investimentos a investimentos a 
fazer?fazer?

 Qual é a estrutura Qual é a estrutura 
de capital de capital 
desejável?desejável?

Decisões de 
Financiamento

 Que parcela dos Que parcela dos 
resultados da resultados da 
empresa deve empresa deve 
ser reinvestida? ser reinvestida? 
Quanto deve ser Quanto deve ser 
devolvido aos devolvido aos 
accionistas?accionistas?

Decisões da 
Política de 
Dividendos

 

  










Criar Valor.

Maximizar o Valor Total de Mercado.







  















  








 Activo não correnteActivo não corrente

 Activo correnteActivo corrente

 Activo não correnteActivo não corrente

 Activo correnteActivo corrente

ActivoActivo

 Capital Próprio

• Capital

• Reservas

• Resultado 
Líquido

 Passivo
• Passivo não 

corrente
• Passivo corrente

 Capital Próprio

• Capital

• Reservas

• Resultado 
Líquido

 Passivo
• Passivo não 

corrente
• Passivo corrente

Passivo + Capital 
Próprio

Passivo + Capital 
Próprio





  


 













  






















  








 

  

• Mercados, Investimentos e Finanças 
Empresariais

• Decisões de investimento, de 
financiamento e da política de 
dividendos

• Balanço a valores de mercado

• Cash-flows e custos de oportunidade

• Custo do capital próprio e custo do 
capital alheio

• Objectivo genérico da empresa















  




