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Pouco mais de 10 anos depois do lançamento da obra 
“Cálculo Financeiro. Teoria e Prática”, eis que acaba de 
ser publicada a sua 5ª edição. O autor, Rogério Matias, 
é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu do IPV. 
Esta nova versão foi revista e atualizada, destacando-se 
os seguintes aspetos:
- Renovação, ampliação e diversificação do conjunto de 
exercícios propostos. Nos novos exercícios, sempre que 
relevante, adotaram-se as taxas que estão atualmente 
em vigor em Portugal e que foram alteradas desde a 
publicação da edição anterior.
- Ajustamentos pontuais na explicação de algumas 
matérias, tendo em conta, por um lado, as dúvidas mais 
frequentes entretanto colocadas pelos alunos e outros 
leitores e, por outro, aspetos relevantes que entretanto 
emergiram, como é o facto de algumas taxas Euribor 
terem passado a terreno negativo. Esta situação mereceu 
mesmo um novo apêndice ao Capítulo 5.
- Atualização da referência a diplomas legais que 
entretanto foram introduzidos, alterados ou revogados.
- Correção das gralhas detetadas na edição anterior.

A página web, www.calculofinanceiro.com, que é uma 
extensão não só deste, como dos outros livros do autor 
escritos em língua portuguesa, foi revista, passando 
a ter um novo aspeto e outra organização, com novos 
conteúdos e funcionalidades. Destacam-se, de entre 
as já disponíveis, o novo chat, com melhor interface e 
acessibilidade. Outras novidades serão disponibilizadas 
em breve. Esta página tem constituído um forte apoio 
a alunos, não só portugueses, mas também de outros 
países, sobretudo PALOP, em especial graças ao fórum 
de esclarecimento de dúvidas e ao material de livre 
acesso que disponibiliza.
As obras de Rogério Matias são comercializadas em 
Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São 
Tomé e Príncipe, Brasil e Espanha.
Outras obras do autor:
- Cálculo Financeiro. Exercícios Resolvidos e Explicados 
(em coautoria com Ilídio Silva);
- Cálculo Financeiro. Casos Reais Resolvidos e 
Explicados;
- Matemática Financiera. Manual Básico (versão traduzida 
e adaptada ao mercado espanhol, em coautoria com J. 
Antonio Seijas-Macías – Universidade da Coruña).
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Rogério Matias na Feira do Livro de Lisboa

Rogério Matias, docente do Instituto Politécnico de Viseu, 
esteve mais uma vez na Feira do Livro de Lisboa para 
uma sessão de autógrafos e lançamento da mais recente 
edição do seu livro “Cálculo Financeiro. Teoria e Prática”. 
“Foi, como sempre, um pedaço de tarde muito agradável, 
na companhia de vários amigos, entre antigos alunos, 
colegas de faculdade e leitores que ainda não conhecia 
pessoalmente. Estar na Feira do Livro como autor é 
sempre marcante. A cada ano gosto mais de lá estar”, 
confessou o autor. “O tempo voa e só é pena nem sempre 
poder dar a atenção devida a todos…”.


