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“NÃO INTERESSA O QUE SE ENSINA, MAS O QUE SE APRENDE” 
 

Professor José Hermano Saraiva (Entrevista ao jornal “A Capital”, 05.Out.97) 
 

 
1. BOLONHA: UMA NOVA REALIDADE 
 

O corrente ano lectivo fica marcado pelo arranque das licenciaturas em Gestão de Empresas e Contabilidade e 
Administração segundo o modelo de Bolonha. Mais do que uma mera alteração do plano de estudos, trata-se de uma 
nova filosofia que pressupõe uma nova atitude, tanto da parte do aluno como da parte do docente. É um novo 
paradigma de ensino e aprendizagem. Pretende-se não só a aquisição de conhecimentos mas também o 
desenvolvimento de competências e capacidades por parte do aluno. 
 
2. OBJECTIVOS DA DISCIPLINA 
 

Com a aprovação a esta disciplina pretende-se que o aluno tenha aprendido a conhecer, dominar e aplicar os 
conceitos e técnicas fundamentais inerentes ao Cálculo Financeiro - valor temporal do dinheiro, regimes de 
equivalência, equivalência de capitais em cada um deles, as rendas em regime de juro composto, amortização de 
empréstimos clássicos e noções básicas de avaliação de investimentos. É dada especial atenção à resolução de casos 
práticos, muitos deles retratando situações concretas do nosso quotidiano, tanto do domínio particular, como do 
domínio empresarial (vg, Crédito à Habitação, Locação Financeira, etc.). Porém, tendo em conta o novo modelo, 
para além da aquisição de  conhecimentos técnicos específicos, pretende-se que o aluno desenvolva competências e 
capacidades transversais, nomeadamente as seguintes: iniciativa, resolução de problemas, trabalho em equipa e 
comunicação em público, clareza e linearidade do raciocínio, poder de síntese e correcta expressão do aluno na 
língua portuguesa, quer ao nível oral, quer escrito. O funcionamento da disciplina é orientado em função destes 
objectivos. Como se compreende, a atitude do aluno ao longo do semestre é fundamental e, por isso, terá um forte 
peso na avaliação final individual.  
 
3. PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 

1 - INTRODUÇÃO 
1.1 – Enquadramento Geral. O Valor Temporal do Dinheiro. Necessidade de Homogeneização de Capitais Reportados  
a Momentos Diferentes. Equivalência de Capitais. 
1.2 – Capital, Tempo e Juro. Operações Financeiras – Conceitos e Intervenientes.  
1.3 – O Juro – Conceito e Cálculo. 
1.4 – Regimes de Capitalização – Breve Caracterização.  
1.5 – Taxas de Juro – Diferentes Conceitos. Breve Referência.  

2 – REGIMES DE EQUIVALÊNCIA 
2.1 – Regime de Juro Simples. 

2.1.1 – Caracterização. 
2.1.2 – Fórmula Fundamental do Juro e do Capital Acumulado em Regime de Juro Simples. Representação Gráfica.  
2.1.3 – Taxas em Regime de Juro Simples.  

2.2 – Regime de Juro Composto 
2.2.1 – Caracterização. 
2.2.2 – Fórmula Fundamental do Capital Acumulado e do Juro em Regime de Juro Composto. Representação Gráfica. 
2.2.3 – Comparação da Função Capital Acumulado em Regime de Juro Simples e em Regime de Juro Composto. 
2.2.4 – Cálculo de n ou i no factor (1+i)n. 
2.2.5 – Taxas em Regime de Juro Composto. 

3 – EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS 
3.1 – Capitalização e Actualização. Caracterização. 
3.2 – Equivalência de Capitais em Regime de Juro Simples. 

3.2.1 – Capitalização em Regime de Juro Simples. 
3.2.2 – Actualização (ou Desconto) em Regime de Juro Simples. 

3.2.2.1 – Caracterização Genérica. 
3.2.2.2 – Desconto Comercial Simples. Juros Antecipados. Caso Concreto: Desconto Bancário de Letras. 
3.2.2.3 – Desconto Racional Simples. Caso Concreto: Bilhetes do Tesouro. 
3.2.2.4 – Desconto Comercial Simples versus Desconto Racional Simples. 

3.3 – Equivalência de Capitais em Regime de Juro Composto. 
3.3.1 – Capitalização em Regime de Juro Composto. 
3.3.2 – Actualização (ou Desconto) em Regime de Juro Composto. 

3.3.2.1 – Caracterização Genérica. 
3.3.2.2 – Desconto Comercial Composto. 
3.3.2.3 – Desconto Racional Composto. 

3.4 – Factores de Equivalência – Quadro-Resumo. 
3.5 – Equações de Equivalência. 
3.6 – Análise Crítica das Diferentes Abordagens de Equivalência de Capitais. Importância da Data Focal no Desconto  
Simples. 

4 – RENDAS EM REGIME DE JURO COMPOSTO 
4.1 – Conceito e Caracterização. Conceito de Origem da Renda. Definição de Valor Acumulado e de Valor Actual de  
uma Renda de Termos Quaisquer. 
4.2 – Classificação das Rendas. 
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4.3 – Rendas Temporárias. 
4.3.1 – Rendas Temporárias de Termos Constantes. 
4.3.2 – Rendas Temporárias de Termos Variáveis. 

4.3.2.1 – Rendas Temporárias de Termos Variáveis em Progressão Aritmética. 
4.3.2.2 – Rendas Temporárias de Termos Variáveis em Progressão Geométrica. 

4.4 – Rendas Perpétuas. 
4.4.1 – Rendas Perpétuas de Termos Constantes. 
4.4.2 – Rendas Perpétuas de Termos Variáveis.  

4.5 – Rendas em Regime de Juro Composto - Sistematização e Síntese. 
5 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CLÁSSICOS 

5.1 – Generalidades Relativas a Amortização de Empréstimos. O Quadro de Amortização. 
5.2 – Algumas Modalidades de Amortização de Empréstimos. 

5.2.1 – Sistema Francês. 
5.2.1.1 – Sistema Francês “Puro”. 
5.2.1.2 – Sistema Francês com Prazo de Carência. 
5.2.1.3 – Sistema Francês com Prazo de Diferimento. 
5.2.1.4 – Sistema Francês com Prestações Antecipadas. 
5.2.1.5 – A Locação Financeira. 
Tema Suplementar - A T.A.E.G. – Taxa Anual de Encargos Efectiva Global. 

5.2.2 – Sistema de Amortizações Constantes. 
5.2.2.1 – Sistema de Amortizações Constantes “Puro” (Juros Pagos Periodicamente).  
5.2.2.2 – Sistema de Amortizações Constantes com Juros Pagos “à Cabeça”.  
5.2.2.3 – Sistema de Amortizações Constantes com Juros Pagos no Final do Prazo. 

5.2.3 – Sistema Americano. 
5.2.3.1 – Sistema Americano “Puro” (Juros Pagos Periodicamente).  
5.2.3.2 – Sistema Americano com Juros Pagos “à Cabeça”.  
5.2.3.3 – Sistema Americano com Juros Pagos no Final do Prazo. 
5.2.3.4 – O Fundo de Amortização. 

5.2.4 – Breve Referência a Outras Modalidades de Amortização de Empréstimos. 
5.2.4.1 – Através de Prestações Variáveis em Progressão Aritmética.  
5.2.4.2 – Através de Prestações Variáveis em Progressão Geométrica.  

6 – NOÇÕES BÁSICAS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
6.1 – Introdução. Investimentos em “Activos Reais” e Investimentos em “Activos Financeiros”.  
6.2 – Avaliação de Investimentos em Activos Reais. 
6.3 – Avaliação de Investimentos em Activos Financeiros. 

 
4. BIBLIOGRAFIA E OUTROS RECURSOS RECOMENDADOS (indica-se em itálico a cota das obras existentes 

na Biblioteca da ESTV) 
 
Bibliografia Essencial: 

. MATIAS, Rogério – Cálculo Financeiro – Teoria e Prática. Escolar Editora, 2004, 738 p. (658.15 MAT) 
(Recomenda-se a consulta regular da página Web www.calculofinanceiro.com) 
. MATIAS, Rogério e SILVA, Ilídio – Cálculo Financeiro - Casos Práticos Resolvidos e Explicados. IPV, 2004, 570 p. 
(658.15 MAT) 

 
Bibliografia Alternativa: 

. MATIAS, Rogério - Sebenta de Matemática Financeira -Vol. I. Ed. Set/2002, Viseu: IPV, 2002, 511 p. (658.15 MAT) 

. MATIAS, Rogério e SILVA, Ilídio (2002) - Sebenta de Matemática Financeira - Vol. II (Casos Práticos Resolvidos e 
Explicados). Set/2002, Viseu: IPV, 2002, 528 p. (658.15 MAT) 

 
Outra Bibliografia: 

. CADILHE, Miguel - Matemática Financeira Aplicada. 4ª ed., Ed. Asa, 1995 (658.15 CAD MAT) 

. MASIÉRI, Walder, Mathématiques Financières. 5e édition, Ed. Sirey, 1989 (658.15 MAS) 

. MATEUS, Alves, Cálculo Financeiro. 5ª ed., Ed. Sílabo, 1999 (658.15 MAT CAL) 

. MATEUS, Alves, Cálculo Financeiro – Casos Práticos. 3ª ed., Ed. Sílabo, 2000  

. RODRIGUES, Azevedo e NICOLAU, Isabel, Elementos de Cálculo Financeiro. 7ª ed., Áreas Editora, 2003  
(658.15 ROD – 6ª edição) 
. SANTOS, Luís Lopes e LAUREANO, Raul, Fundamentos e Aplicações do Cálculo Financeiro – Casos Práticos 
Resolvidos e Comentados, Ed. Sílabo, 2003 
. SILVA, Armindo Neves, Matemática das Finanças - Vol. I. McGraw Hill, 1993 (658.15 SIL MAT) 

 
Páginas Web: 

. Página específica da disciplina na plataforma de e-learning da ESTV (acesso condicionado a alunos inscritos na disciplina)1

. Página específica de apoio à disciplina2: www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/mf.htm 

. Página de apoio ao livro “Cálculo Financeiro – Teoria e Prática”: www.calculofinanceiro.com
 

5. AVALIAÇÃO  
5.1 – Épocas de avaliação3

Nos termos do Regulamento Pedagógico em vigor na ESTV, o aluno que não beneficie de qualquer regime ou  

                                                           
1 Se vier a confirmar-se a entrada em funcionamento da plataforma de e-learning da ESTV no 1º semestre do ano lectivo 2006/07. 
2 Mesmo que a plataforma de e-learning da ESTV entre em funcionamento, prevê-se que esta página continue a disponibilizar conteúdos com 
interesse para os alunos. 
3 Aconselha-se a leitura do Regulamento Pedagógico (http://www.estv.ipv.pt/saestv/infgeral/20052006/reg_ped.asp), em especial o seu Cap. 2. 

http://www.calculofinanceiro.com/
http://www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/cf.htm
http://www.calculofinanceiro.com/
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situação especial4 tem, em cada ano lectivo, três hipóteses de obter aprovação a esta disciplina: por frequência 
(avaliação durante o período lectivo), em exame final – época normal e em exame final – época de recurso. Tendo 
presentes os pressupostos do modelo de Bolonha, genericamente referidos nos pontos 1 e 2 deste Guia, entende-se 
que a avaliação do aluno deve levar em conta, não só os conhecimentos técnicos específicos que revelou ter 
assimilado, mas também, de forma acentuada, as capacidades e competências manifestadas ao longo do semestre. 
Estas capacidades e competências têm, pois, um carácter transversal, no sentido de que não são específicas a uma ou 
outra disciplina. Serão tidas em conta e terão um peso importante na avaliação à disciplina de Cálculo Financeiro, 
em particular na avaliação por frequência.  
 

a) Avaliação por frequência (avaliação durante o período lectivo) 
 

Como foi dito, pretende avaliar-se conhecimentos técnicos específicos à disciplina, por um lado e capacidades e 
competências, de carácter mais genérico, transversal, por outro. De que forma? Através de duas provas escritas (as 
tradicionais “frequências”) e da atitude do aluno perante a disciplina ao longo de todo o semestre, nomeadamente 
através de trabalhos e tarefas que serão distribuídos ao longo do semestre e do empenhamento geral manifestado 
(acompanhamento regular das matérias, qualidade da participação mas aulas e nas horas de tutoria, etc.). A 
classificação final de frequência resultará da média ponderada destes elementos de avaliação, como segue: 
 
- Provas Escritas (ponderação de 65% para a classificação final de frequência) 
 

Serão realizadas duas provas, como segue:  
 

Prova nº Data Matéria Duração Ponderação 
1 18.Nov.2006, 15:00h Capítulos 1 a 4 2h 30m 30% 
2 A fixar pela Direcção do Curso 

(no início de Jan/2007) 
Capítulos 1 a 6 3h 00m 35% 

 
- Atitude do aluno (ponderação de 35% para a classificação final de frequência) 
 

Esta componente de avaliação é medida, sobretudo, pela resposta do aluno a diversas solicitações que lhe serão pro-
postas ao longo do semestre, nomeadamente através de Fichas de Trabalho e um Trabalho de Grupo, como segue: 
 
Fichas de Trabalho: serão disponibilizadas de uma forma regular ao longo do semestre, contendo diferentes 
trabalhos e tarefas, com diversos objectivos: 
   

- Resolução de exercícios (alguns dos quais, exclusivamente através da plataforma de e-learning da ESTV, caso venha  
  a confirmar-se a sua entrada em funcionamento no 1º semestre do corrente ano lectivo) 

 - Resolução de casos práticos reais, com posterior apresentação em sala de aula 
- Estudo de temas específicos relacionados com a disciplina, sem ou com recurso ao contacto directo com  
  a realidade envolvente (por exemplo, instituições financeiras), com posterior apresentação em sala de aula 

 
As Fichas de Trabalho são resolvidas em grupo (de 3 alunos) em modelo específico, mas a sua apresentação em sala 
é efectuada por um único aluno do grupo, indicado pelo docente no próprio dia da apresentação. Cada Ficha de 
Trabalho terá indicadas as datas das respectivas entrega e apresentação em sala.  
 
Trabalho de Grupo: trata-se de um trabalho de maior envergadura, igualmente facultativo, a realizar em grupo (de 3 
alunos). Os temas dos trabalhos são da responsabilidade de cada grupo, apenas tendo que estar relacionados com as 
matérias abordadas na disciplina. Devem ficar definidos até ao dia 20 de Novembro e ser entregues até ao dia 7 de 
Dezembro; as apresentações em sala têm lugar nas aulas da última semana lectiva do semestre (semana 50, 11 a 16 
de Dezembro). A seu tempo serão divulgadas regras específicas a observar na realização dos Trabalhos de Grupo. 
 
É importante notar que as Fichas de Trabalho e os Trabalhos de Grupo são de resolução facultativa, mas os alunos 
devem estar cientes do seu peso na avaliação por frequência e da sua importância na avaliação em exame final, 
conforme alínea b), a seguir. 
 

De um modo geral, o que se pretende fomentar e avaliar através da Atitude do aluno são, sobretudo, as seguintes 
capacidades e competências: 

- Iniciativa 
- Resolução de dificuldades 
- Trabalho em equipa 
- Comunicação em público 
- Clareza e linearidade de raciocínio 
- Poder de síntese 
- Correcta expressão em língua portuguesa, escrita e oral 
- Responsabilidade perante a vida, em sentido amplo 

                                                           
4 Nos termos do Regulamento Pedagógico, estão previstas situações específicas para alunos finalistas em condições de conclusão do curso, 
alunos da CPLP abrangidos por protocolos, trabalhadores-estudantes, dirigentes associativos estudantis e juvenis, praticantes desportivos em 
regime de alta competição, militares e estudantes elementos de tuna do ISPV (ver, nomeadamente, os pontos 2.2 e o Cap. 4) 
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Em síntese, a avaliação à disciplina é feita de acordo com o seguinte: 
 

 Forma de avaliação 

Tópico a avaliar 
Provas Escritas 

Avaliação quantitativa 
(0 – 20 valores) 

Atitude 
Avaliação qualitativa 

(ver abaixo) 
- Conhecimentos técnicos específicos * * 
- Capacidades e competências transversais  

. Iniciativa  * 

. Resolução de dificuldades  * 

. Trabalho em equipa  * 

. Comunicação em público  * 

. Clareza e linearidade de raciocínio * * 

. Poder de síntese * * 

. Correcta expressão em língua portuguesa * * 

. Responsabilidade perante a vida  * 
    Avaliação Qualitativa: Muito Bom (18-20); Bom (14-17); Suficiente (10-13); Insuficiente (6-9); Inexistente (0) 

 

O aluno será informado da avaliação de cada tarefa ou trabalho por si realizado/apresentado logo após a sua 
apresentação ou discussão. Durante as semanas 46 (13 a 17 de Novembro) e 50 (11 a 15 de Dezembro) os docentes 
divulgarão a situação de cada aluno relativamente à componente Atitude (classificação qualitativa). 
 

Os alunos cuja classificação final de frequência seja igual ou superior a 9,5 valores consideram-se aprovados e 
dispensados da realização de exame final; aqueles cuja classificação seja inferior a 9,5 valores são admitidos a 
exame final. 
 
b) Avaliação em exame final 

 

b1) Época normal 
Os alunos regularmente inscritos que não obtiverem aprovação na avaliação por frequência são admitidos à prova 
escrita de exame final - época normal, a decorrer na segunda metade do período compreendido entre 04.Jan.2007 e 
31.Jan.2007, em data a fixar pela Direcção do Curso. Esta prova incide sobre toda a matéria leccionada e tem a 
duração aproximada de 3 horas. O trabalho desenvolvido ao longo do semestre (componente Atitude) é tido em 
conta para (eventualmente) majorar a classificação obtida pelo aluno no exame final em até 2 valores. Os alunos 
cuja classificação (incluída essa eventual majoração) seja igual ou superior a 9,5 valores consideram-se aprovados; 
aqueles cuja classificação seja inferior a 9,5 valores consideram-se reprovados.  
 

 b2) Época de recurso 
Têm acesso ao exame final - época de recurso os alunos regularmente inscritos que ainda não tenham obtido 
aprovação por frequência ou em exame final - época normal, bem como aqueles que, já aprovados, desejem tentar 
melhoria de nota e para isso reúnam as condições previstas no Regulamento Pedagógico. Neste caso, prevalece a 
melhor nota. Esta prova incide sobre toda a matéria leccionada e tem a duração aproximada de 3 horas, decorrendo 
no período compreendido entre os dias 07.Fev.2007 e 17.Fev.2007, em data a fixar pela Direcção do Curso. O 
trabalho desenvolvido ao longo do semestre (componente Atitude) é tido em conta para (eventualmente) majorar a 
classificação do aluno no exame final em até 2 valores. Os alunos cuja classificação (incluída essa eventual 
majoração) seja igual ou superior a 9,5 valores consideram-se aprovados; aqueles cuja classificação seja inferior a 
9,5 valores consideram-se reprovados.   
 
5.2 – Normas a observar em provas de avaliação 5
 

a) Inscrição prévia 
Os alunos que tencionam realizar as duas provas escritas (“Frequências”) e o Exame Final – Época Normal devem 
efectuar a sua inscrição directamente junto do docente ou por mail, até 2 dias úteis antes da data da sua realização. A 
inscrição no Exame Final – Época de Recurso é obrigatória, nos Serviços Académicos. 
 

b) Comparência às provas 
Os alunos que vão submeter-se a uma prova escrita de avaliação devem estar presentes junto à sala onde ela vai 
decorrer, no mínimo, 15 minutos antes da hora marcada para o seu início. Não são admitidas entradas decorridos 
mais de 15 minutos sobre esse início. A hora de conclusão da prova é a mesma, independentemente da hora a que o 
aluno entrou. 
 

c) Documento comprovativo de identidade 
Em todas as provas de avaliação os alunos devem apresentar-se munidos de um documento comprovativo de 
identidade, recente e com fotografia (Bilhete de Identidade, Cartão de Estudante, Carta de Condução, etc). 
 

d) Desistências 
O aluno que desista em qualquer prova escrita de avaliação não pode abandonar a sala antes de decorridos, pelo 
menos, 15 minutos sobre o início da mesma. 
                                                           
5 Aconselha-se a leitura atenta do Regulamento Pedagógico, em especial o seu Cap. 6. 
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e) Material autorizado nas provas escritas de avaliação 
Nas provas escritas (frequências e exames) os alunos apenas podem utilizar o seguinte material: formulário, tabelas 
financeiras e papel de rascunho (todos fornecidos pelo docente) e calculadora. As provas escritas são respondidas 
directamente no enunciado. Deste modo, o aluno apenas deve fazer-se acompanhar de calculadora e esferográficas. 
No final da prova, o aluno devolve, juntamente com o enunciado/resolução, todos os elementos fornecidos pelo 
docente (formulário, tabelas financeiras e papel de rascunho). Durante as provas de avaliação, os telemóveis e 
aparelhos similares deverão estar desligados. 

 

f) Fraudes 
Qualquer tentativa de fraude é punida com a anulação da prova, sendo à mesma atribuída a classificação de 0 (zero) 
valores, sem prejuízo da possibilidade de instauração de processo disciplinar. 

 
5.3 – Outros aspectos relacionados com avaliação 
 

a) Melhoria da classificação 
Nos termos do Regulamento Pedagógico em vigor na ESTV, o aluno que tenha obtido aprovação à disciplina por 
frequência ou em exame final – época normal em 2006/07 pode tentar a melhoria de classificação, prevalecendo a 
nota mais elevada, numa (e só numa) de três épocas de exame: 

- na época de recurso do 1º semestre do ano lectivo 2006/07; 
- na época normal do 1º semestre do ano lectivo 2007/08; 
- na época de recurso do 1º semestre do ano lectivo 2007/08. 

 

b) Divulgação das classificações das provas de avaliação 
As classificações de cada prova de avaliação são divulgadas até 10 dias após a realização da mesma e 3 dias (72 
horas) antes da realização da prova de avaliação seguinte (escrita ou oral) à disciplina de Cálculo Financeiro. As 
classificações são divulgadas nas páginas da disciplina na Internet (antiga página de Matemática Financeira e/ou 
página da disciplina na plataforma de e-learning da ESTV se vier a entrar em funcionamento – ver pontos 6.5 e 6.6) 
e, eventualmente, nos painéis de cada curso. 

 

c) Consulta/reapreciação das provas de avaliação 
Nos 5 dias úteis subsequentes à divulgação das classificações de cada prova escrita de avaliação, o aluno pode 
consultar a sua prova, sendo mesmo incentivado a fazê-lo (ver 6.2-Sugestões para melhorar o aproveitamento), em 
horário a acordar com o docente. Se vier a justificar-se, proceder-se-á à reapreciação da prova. 
 
6. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 

6.1 - Funcionamento e planificação das aulas 
 

Há aulas Teóricas e aulas Teórico-Práticas, funcionando 2 turnos teóricos e 3 turnos teórico-práticos em cada curso. 
As aulas teóricas (1 sessão semanal de 1,5 horas) são essencialmente aulas de exposição da matéria; as aulas teórico-
práticas (2 sessões semanais de 1,5 horas cada) são, sobretudo, aulas de aplicação prática de conceitos expostos nas 
aulas teóricas anteriormente leccionadas. As aulas teórico-práticas são leccionadas com base num conjunto de 
exercícios seleccionados para o efeito, que constam do livro Cálculo Financeiro - Teoria e Prática. Alguns deles 
são exercícios de frequências e exames de anos anteriores que se encontram detalhadamente resolvidos e explicados 
na obra Cálculo Financeiro - Casos Práticos Resolvidos e Explicados, a qual inclui ainda muitos outros que não 
constam do livro atrás referido. Eventualmente, podem os docentes disponibilizar outros elementos dispersos. A 
obra Cálculo Financeiro - Casos Práticos Resolvidos e Explicados é composta pela resolução, passo a passo, de 70 
exercícios que fizeram parte de frequências e exames de anos anteriores. Aí são apresentadas diferentes formas de 
resolução, alternativas, detalhadamente explicadas e, em muitos casos, indicações acerca da utilização de 
calculadoras financeiras na resolução dos problemas expostos. 
 

Sempre que não seja possível cumprir o calendário previsto, procurar-se-ão mecanismos de compensação de aulas. 
Duas referências especiais relativamente ao funcionamento das aulas. A primeira diz respeito à pontualidade que 
deve ser observada. Salvo qualquer acontecimento imprevisto, o docente estará na sala de aula à hora estipulada  
para o seu início. As aulas iniciar-se-ão 5 minutos depois, sendo que este período de tempo é a tolerância concedida 
aos alunos. É desejável que, após este período não haja entradas nem saídas da sala de aula. A segunda diz respeito 
ao uso de telemóveis e aparelhos similares, o qual está, por princípio, vedado. Dito de outro modo, deverão estar 
desligados ou, quando muito, em situações excepcionais, em modo de silêncio.  
 

No decurso de qualquer aula o aluno, ao deparar com uma dúvida, pode e deve expô-la imediatamente. Em muitas 
aulas, os últimos 10/15 minutos serão destinados à apresentação de trabalhos ou tarefas por parte dos alunos. 
 

A planificação e os sumários das aulas (aquela a azul, estes a preto) podem ser consultados na página Web 
www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/sumarios.htm, cuja consulta regular se recomenda. 
 

Em termos gerais, a nossa relação no dia-a-dia deve basear-se em quatro pilares: cordialidade, respeito, 
responsabilidade e honestidade. 
 
 

http://www.calculofinanceiro.com/
http://www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/sumarios.htm
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6.2 – Sugestões para melhorar o aproveitamento 
 

Para melhorar o aproveitamento à disciplina, entende-se que é importante que o aluno assuma perante ela uma 
atitude assente nos seguintes pilares: 
 

1. Frequência regular das aulas. 
2. Atenção e concentração nas aulas. 

Mais importante do que tentar tirar apontamentos de tudo quanto é dito, é estar atento à explicação dos conceitos. 
3. Acompanhamento regular das matérias (desde o primeiro dia). 

i) Preparação prévia de cada aula (Teórica e Teórico-Prática) 
Fazer uma leitura prévia da matéria que será leccionada na aula teórica seguinte; procurar resolver antecipadamente (ou, 
pelo  menos, reflectir sobre) os exercícios práticos que serão resolvidos na aula teórico-prática seguinte.  

ii) Revisão da matéria após cada aula, sem deixar passar muito tempo sobre a mesma. 
Refazer os exercícios resolvidos em cada aula teórico-prática, fazendo previamente uma revisão à matéria teórica 
subjacente. Procurar ainda resolver, pelo menos, os exercícios sugeridos na planificação, mas que, em princípio, não serão 
resolvidos nas aulas.  
Chama-se a atenção para o facto de se estimar que cada hora de aula exige entre 1,5 e 2 horas de trabalho extra-aula. 

4. Aproveitamento das horas de orientação tutorial e atendimento via Internet (ponto 6.4). 
5. Esclarecimento das dúvidas à medida que forem surgindo. 
6. Consulta das provas de avaliação. 

É nosso entendimento que a consulta das provas, mais do que um direito do aluno, é um dever mútuo (do aluno e do 
professor). A consulta da prova traz, na nossa opinião, várias vantagens, a maior das quais talvez resida no facto de o aluno 
se dar conta de erros cometidos (que, na maior parte das vezes, nem sabia ter cometido), o que  faz com que esses acabem 
por ser momentos de acentuada e duradoura aprendizagem (é pouco provável que volte a cometer os mesmos erros no 
futuro). Por isso, entendemos incentivar os alunos a consultar as suas provas. 

7. (O ultimo, mas não o menos importante...) Privilegiar a compreensão dos conceitos e não a memorização de fórmulas ou 
a mecanização de procedimentos.  
 

A disciplina de Cálculo Financeiro não é difícil, mas exigente ao nível do 
acompanhamento regular das matérias, dado o carácter sequencial dos conceitos. 

 
 

A terminar, referência para três aspectos importantes: o primeiro, relacionado com os conhecimentos mínimos 
necessários, ao nível da Matemática; o segundo, relacionado com a bibliografia; o último, tem a ver com o uso de 
fórmulas.  
 

Os requisitos necessários ao nível da Matemática não são especialmente exigentes. De facto, da forma como a 
disciplina é abordada, pode dizer-se que eles se resumem, praticamente, ao domínio das seguintes matérias: 
fracções/percentagens, potências e raízes, logaritmos e antilogaritmos (exponenciais), progressões (aritméticas e 
geométricas) e, claro, resolução de equações (e sistemas de equações) dos 1º e 2º graus. Relativamente a este último 
aspecto, o que se constata é que, mais difícil do que resolver equações, é equacionar um problema, isto é, ser capaz 
de, a partir de um problema redigido numa linguagem familiar (a língua portuguesa), o exprimir numa outra 
linguagem menos familiar (a linguagem matemática). Frequentemente assiste-se à incapacidade de resolver um 
problema “apenas” porque não se consegue equacioná-lo.  
 

Dito de outro modo, o que muitas vezes torna realmente impossível a sua resolução é a incapacidade de construir 
correctamente a equação matemática que o traduz e não a resolução matemática, propriamente dita, dessa equação. 
As raízes deste problema estão, a nosso ver, em deficiências graves ao nível da Língua Portuguesa, em particular, 
dificuldades de interpretação e compreensão de textos. 
 

No fundo, há quatro fases a ultrapassar na resolução de qualquer problema típico de Cálculo Financeiro: 
 

1. Identificar o problema e representá-lo correctamente na recta do tempo. Requer a correcta interpretação do 
problema. 

2. Equacionar o problema (escrevê-lo em linguagem matemática, ou seja, construir – correctamente – a equação 
que traduz esse problema). Requer o domínio dos conceitos teóricos de Cálculo Financeiro e das “técnicas de 
tradução” para a linguagem matemática. 

3. Resolver o problema (matematicamente). Requer o domínio das matérias de Matemática. 
4. Uma vez obtida a solução, analisá-la criticamente (O valor obtido é plausível? Não é duvidoso ou mesmo 

manifestamente impossível?). Requer o domínio das conceitos teóricos de Cálculo Financeiro e... concentração 
naquilo que se está a fazer, o que nem sempre acontece!... 

 

No dia-a-dia, ao contrário do que sucede na maioria das disciplinas curriculares, o problema nem sequer está 
formulado (“estruturado e escrito”...). Dito de outro modo, há mais uma fase, anterior às quatro acima enunciadas, 
que é a própria formulação do problema e que, em muitos casos, não é fácil 6... 
 

No que diz respeito à bibliografia, é fundamental que os alunos percebam que nenhuma das duas obras indicadas 
como Bibliografia Essencial  dispensa a frequência às aulas, devendo ser entendidas como um seu complemento e 
nunca como um seu substituto. Nada substitui o contacto directo entre docente e aluno. 
                                                           
6 Por variadíssimas razões: falta de informação, excesso de informação, dificuldade de estruturação da informação disponível ... 

http://www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/sumarios.htm


Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia 
Guia da Disciplina - Cálculo Financeiro – 2006/2007 

Licenciaturas em Gestão de Empresas e Contabilidade e Administração 

 

Finalmente, no que diz respeito ao uso de fórmulas, deve abandonar-se, a todo o custo, a ideia de que as fórmulas 
resolvem tudo. Apesar de se incluir um formulário nas duas obras referidas, é absolutamente vital que se perceba 
que uma fórmula vale o que vale – muito, se a percebermos; pouco, se apenas a memorizarmos; rigorosamente 
nada, se pensarmos que ela é de uso universal. Uma fórmula é deduzida a partir de hipóteses. Determinada fórmula 
só é directamente aplicável (de forma correcta) na resolução de um problema se todas as hipóteses subjacentes a 
esse problema coincidirem com aquelas que estiveram na origem da dedução da fórmula. Ora, muitas vezes, isso 
não acontece, mas percebendo a fórmula (os conceitos, fundamentos teóricos e hipóteses que lhe deram origem), 
facilmente se procede ao(s) ajustamento(s) necessário(s)  para que o problema seja correctamente resolvido. Este é, 
acentua-se, um aspecto para o qual se chama especialmente a atenção. Aquilo que é verdadeiramente importante 
são os conceitos, não as fórmulas. 
 

Em síntese, sugere-se que o aluno tenha presente que o sucesso à disciplina pode ser mais facilmente conseguido se 
for seguido aquilo a que podemos chamar o “modelo Y (ou modelo MAR) de distribuição de capacidades”: 
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6.3 - Calculadoras 
 

É conveniente que os alunos disponham de uma calculadora que possua, pelo menos, as seguintes 
funções/capacidades: 
 

Contudo, não só se permite como até se incentiva que os alunos utilizem calculadoras financeiras.  
 
 
6.4 – Orientação tutorial e atendimento aos alunos 
 

6.4.1 – Orientação tutorial 
 

A orientação tutorial consiste na marcação de 6 horas semanais por cada docente nas quais os alunos podem colocar 
as suas dúvidas, seja de aspectos teóricos relacionados com a matéria, seja de exercícios ou casos práticos. Em 
síntese, são horas destinadas a apoiar e orientar os alunos que necessitem. Normalmente, o preenchimento efectivo 
destas horas partirá da iniciativa dos alunos; contudo, pode acontecer que, por iniciativa dos docentes, sejam 
convocados alguns alunos para uma ou mais sessões em grupo, em sala. Os horários de orientação tutorial estão 
disponíveis em www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/docentes.htm. 

 

6.4.2 – Atendimento via Internet 
 

Desde o ano lectivo 2003/04 que está disponível o atendimento aos alunos através da Internet. O horário fixo de 
atendimento semanal será divulgado em www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/docentes.htm. O acesso é 
efectuado através da página da disciplina (www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/mf.htm), opção “Tertúlia” 
(apenas troca de mensagens escritas). Desde o ano lectivo 2005/06 passou a ser igualmente possível o contacto 
através do Skype (troca de mensagens escritas e audio) e do Windows Live Messenger (troca de mensagens escritas 
acompanhadas ou não de audio, video e ficheiros). Para além do referido  horário de atendimento semanal fixo, o 
aluno pode em qualquer momento tentar o contacto através da Tertúlia, do Skype ou do Windows Live Messenger e 
ver se o docente está disponível7. Por fim, se vier a confirmar-se a entrada em funcionamento da plataforma de e-
learning da ESTV no 1º semestre do corrente ano lectivo, existe ainda a possibilidade de atendimento através da 
mesma. 
 

Deve ficar claro que o aproveitamento correcto, por parte dos alunos, das horas de orientação tutorial e de 
atendimento via Internet, é um aspecto importante para o sucesso nesta disciplina. Ao longo do semestre há 
pequenos detalhes que são fundamentais para a boa compreensão das matérias posteriores. Se não ficarem 
devidamente assimilados na altura certa, tudo se torna mais complicado... 
 
6.5 – Páginas Web 
 

Como se disse, a disciplina de Cálculo Financeiro é suportada por uma página na Internet, cujo endereço principal é 
www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/mf.htm. Esta página é o principal veículo de transmissão de informações 
relacionadas com a disciplina. A partir dela pode aceder-se a muitas outras páginas. Sugere-se a consulta regular, em 
                                                           
7 A troca de mensagens de audio e video só é possível em alguns horários (ver www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/docentes.htm) . 
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A  – Atitude R A
R  – Raciocínio 
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particular, das seguintes: www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/sumarios_T.htm e 
www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/sumarios_TP.htm que contêm a planificação das aulas e os sumários 
efectivos de cada aula teórica e teórico-prática, respectivamente, sendo actualizadas após cada aula, e 
www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/recursos.htm, que contém material adicional de apoio à disciplina.  
 
É possível que ao longo do semestre sejam disponibilizados textos de apoio, exercícios suplementares ou Fichas de 
Trabalho apenas por esta via. Em síntese, aconselha-se a consulta regular da página da disciplina na Web (sugestões 
de melhoria são bem-vindas...). 
 
Com a edição do livro Cálculo Financeiro – Teoria e Prática, sugere-se igualmente a consulta regular da respectiva 
página de apoio (www.calculofinanceiro.com). Nesta página está também disponível uma Tertúlia. 
 
6.6 – Plataforma de e-learning da ESTV 
 

Pensa-se que a plataforma de e-learning da ESTV possa entrar em funcionamento no início do ano lectivo 2006/07. 
Se tal vier a confirmar-se, aproveitar-se-ão algumas das suas funcionalidades na disciplina de Cálculo Financeiro, 
das quais se irá dando conta aos alunos ao longo do semestre. 
 
6.7 – Contactos 
 

O veículo preferencial de contacto e difusão de informação dos docentes para os alunos é a página da disciplina na 
Internet (www.estv.ipv.pt/paginaspessoais/rpmatias/mf.htm). Pontualmente, poderão os docentes recorrer aos 
delegados de turma e/ou à afixação de avisos no painel do Curso. Os alunos podem contactar os docentes 
pessoalmente, por telefone, correio electrónico, Tertúlia, Skype, Windows Live Messenger ou através dos impressos 
que estão no suporte junto à porta do gabinete. 
 

Acesso telefónico 
Docente Gabinete A partir da 

ESTV ou 
Residências 

A partir do 
exterior 

Correio electrónico Skype  Windows Live 
Messenger 

Rogério 
Matias rogerio.matias@estv.ipv.pt r_matias rpmatias@dgest.estv.ipv.pt

Ilídio 
Silva 

Gab. 58 1011 

232 480 511 
(directo)  

232 480 500   
(geral) isilva@estv.ipv.pt ilidio_silva76 ilidio.l.silva@hotmail.com

 
 
7 – A TERMINAR... 
 

“Não interessa o que se ensina, mas o que se aprende.” 
 
Esta frase do Professor José Hermano Saraiva é, há quase 10 anos, o lema da disciplina. Parece-nos que, tendo em 
conta o contexto de Bolonha, ela é mais actual que nunca. É fundamental que o aluno perceba que tem que ser 
activo, não pode ser um mero receptor de informação, um agente passivo8. É fundamental que o aluno perceba que 
o sucesso exige trabalho, sacrifício, disciplina. Numa palavra, esforço. E “esforço” precede “sucesso”, até mesmo no 
dicionário... Claro que tudo fica mais fácil se o aluno gostar de aprender. Da nossa parte, procuraremos fazer com 
que isso aconteça.  
 
 

          Viseu, 17/Set/2006   
O Docente Responsável 

 
(Rogério Matias) 

                                                           
8 “Ouço e esqueço; vejo e recordo; faço e compreendo!...” 
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