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1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
O estudante obterá conhecimentos e competências na área da performance e no controlo
de gestão para o sucesso das organizações modernas num ambiente de mudança
acelerada. A consecução destes objetivos pressupõe a análise da dinâmica cíclica da
gestão evidenciando o papel dos sistemas de informação para a gestão no processo de
tomada de decisão, nomeadamente em organizações complexas e descentralizadas. Neste
contexto, serão abordados temas de vanguarda na área do conhecimento designada por
Controlo de Gestão.

2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Capítulo 1. Sistema de Custeio Baseado nas Atividades (ABC - Activity Based Costing) e
Sistema de Gestão Baseado nas Atividades (ABM - Activity Based Management)
Capítulo 2. Análise de Contribuições por Segmentos
Capítulo 3. Preços de Transferência Internos
Capítulo 4. Gestão da Qualidade, Ambiente JIT e Contabilidade de Gestão
Capítulo 5. Gestão Estratégica e Controlo de Gestão
Capítulo 6. Controlo de Custos e Monitorização da Performance
Capítulo 7. Orçamentos e Análise de Desvios.

3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC

O objetivo relacionado com a obtenção de competências no âmbito do papel desenvolvido pela
Performance e Controlo de Gestão no sucesso das organizações modernas num ambiente
de mudança acelerada, encontra-se ancorado aos pontos 1 a 6 dos conteúdos
programáticos propostos.
O objetivo mais específico no âmbito do Controlo de Gestão, considerado isoladamente,
encontra-se sustentado pelo ponto 7 dos conteúdos programáticos.
4.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

Almeida, R.; Dias, A.; Albuquerque, F.; Carvalho, F. & Pinheiro, P. (2010). SNC Explicado
(Revisto e actualizado). ATF - Edições Técnicas.
Arnold, G. (2006). Corporate financial management. Prentice Hall.
Caiado, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão. Áreas Editora.
Garrison, R. & Noreen, E. (2007). Contabilidade Gerencial. LTC – Livros Técnicos e
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Cientícos Ed.
Gomes, J. & Pires, J. (2010). Sistema de Normalização Contabilístico: Teoria e Prática. Vida
Económica.
Hansen, D. & Mowen, M. (2001). Gestão de Custos – Contabilidade e Controle. Pioneira
Thomson Learning.
Horngren, C.; Foster, G. & Datar, S. (2005). Cost Accounting, a managerial emphasis.
Prentice Hall International.
Innes, J. & Mitchell, F. (2003). Custeio Baseado em Actividades – um guia prático. Monitor.
Neves, J.; Jordan, H. & Rodrigues, J. (2008), O Controlo de Gestão – Ao serviço da
Estratégia e dos Gestores. Áreas Ed.
Artigos científicos, Leis e Regulamentos com relevância na atualidade.
5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

METODOLOGIAS DE ENSINO:
Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos;
Seminário; Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho
colaborativo; Sessões de colaboração periódica.
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO:
Avaliação contínua E Avaliação na época de Exame Normal: o estudante obteve
aprovação quando a média ponderada de quatro fatores foi igual ou superior a dez
valores, sendo dispensado de exame. Primeiro fator: realização de dois trabalhos
individuais sobre Performance e Controlo de Gestão, com entrega em formato papel e
suporte digital, ponderado com 30% da nota final. Segundo fator: apresentação e
discussão oral de cada trabalho, ponderado com 30% da nota final. Terceiro fator:
assistência e participação, comprovada, a um seminário ponderado com 10% da nota
final.
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido
aproveitamento na avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha
realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja igual ou superior a dez
(10) valores, numa escala inteira entre zero e vinte, em data fixada pela Direção da
ESTG.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - para que o
estudante ganhe conhecimentos na área da performance e controlo de gestão, tendo por
base os capítulos 1 a 7, através da dinâmica do processo de aprendizagem que é
impulsionado com a utilização de meios audiovisuais;
Estudo de casos – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos
principais aspetos e conceitos relacionados com os capítulos 4, 5, e 6, bem como no
domínio do processo, implicando uma abordagem prática através de estudo de casos na
análise da dinâmica cíclica da gestão evidenciando o papel dos Sistemas de Informação
para a Gestão no processo de tomada de decisão;
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Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos na área da performance e controlo
de gestão das organizações em contexto real através das experiências de
personalidades de reconhecido mérito;
Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – para que o estudante aceda
aos conteúdos da unidade curricular através de novos métodos, atividades e
ferramentas de comunicação, através das quais o estudante acede aos conteúdos da
unidade curricular e domina as ferramentas, conceitos, metodologias e técnicas que
reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para
otimizar o seu desempenho na área da contabilidade pública e auditoria das entidades
públicas;
Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma
interventiva e proactiva na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que
lhe permitam desenvolve a capacidade crítica de ação ao nível do controlo de gestao;
Sessões de colaboração periódica - para que o estudante reforce a sua capacidade de
atuação crítica e consolide conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe
garantam uma visão global para otimizar o seu desempenho na área.
7.

REGIME DE ASSIDUIDADE
Não aplicável.

8.

CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Docente:
Helena Saraiva (helena.saraiva@ipg.pt), Telef: + 351 271 220 120 (Gab.62)
Horário de Atendimento: 6ª feira (11h-12h), por favor, enviar email para reservar
tempo
Coordenador da Área Científica:
Rute Abreu (ra@ipg.pt), Telef: + 351 271 220 120 (Gab. 50)

9.

OUTROS
Não aplicável.

Guarda, 15 de março de 2019
Assinatura da Professora
_____________________________
(Profª Helena Saraiva)

Assinatura do Coordenador Científico
______________________________
(Profª Doutora Rute Abreu)
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Mestrado em Gestão – Especialidade em
Contabilidade
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Opção

Ano

1º

Docente (s)

Prof. Doutora Fátima David

Curso

Coordenador da área
disciplinar

Semestre

2º

Ano letivo

ECTS 5

Horas de trabalho globais
Total

140

Contacto

60

Prof. Doutora Rute Abreu

GFUC efetivamente Cumprido
1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Explicitar os efeitos que a Sociedade do Conhecimento e da Informação têm na esfera
económica, para além de realçar a necessidade de informação, em particular da financeira,
no mundo dos negócios à escala global, bem como do relato financeiro, em estreita
articulação com as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação.

2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Enquadramento – A Era da Sociedade do Conhecimento e da Informação

2. A Necessidade e o Formato da Informação Financeira
3. A Prestação de Contas
4. O Relato Financeiro Digital ou Electrónico
5. A Certificação da Informação e a Auditoria Digital
3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC

1. Enquadramento – A Era da Sociedade do Conhecimento e da Informação
(com o objectivo enquadrar a temática da Sociedade do Conhecimento e da Informação)
2. A Necessidade e o Formato da Informação Financeira
(com o objectivo do estudante desenvolver a capacidade crítica de ação ao nível da
necessidade de informação, em particular da financeira, no mundo dos negócios à escala
global)
3. A Prestação de Contas
(com o objectivo do estudante desenvolver a capacidade crítica de ação ao nível da
necessidade de informação, em particular no relato financeiro)
4. O Relato Financeiro Digital ou Electrónico
(com o objectivo do estudante obter/ampliar conhecimentos e competências no domínio das
Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação)
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5. A Certificação da Informação e a Auditoria Digital
(com o objectivo do estudante obter/ampliar conhecimentos e competências ao nível da
certificação de informação e auditoria digital, em particular da informação financeira)

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
AECA (2002). Código de Buenas Práticas para la Divulgación de Información Financiera en
Internet, Documentos AECA 1, Nuevas Tecnologías y Contabilidad.
AECA (2004). Certificación y Auditoría de la Información Financiera, Documentos AECA 4,
Nuevas Tecnologías y Contabilidad.
AECA (2007). Sistemas de Información Integrados (ERP), Documentos AECA 6, Nuevas
Tecnologías y Contabilidad.
Almeida, B.J. (2005). Auditoria e Sociedade – Diferenças de Expectativas. Publisher Team.
Alter, S. (1999). Information Systems: A Management Perspective. 3rd Ed. Addison-Wesley.
Bonson Ponte, E. (2001). Los Estados Financieros en Internet. Ed.RA-MA.
Borges, A et al. (2009). Sistema de Normalização Contabilístico: Casos práticos. Áreas Ed.
Carmen de Pablos, J.J.; López-Hermoso, S. & Martín-Romo, S.M (2004). Informática y
Comunicaciones en la Empresa. ESIC Ed.
Franco, H. (1999). A Contabilidade na Era da Globalização. Ed. Atlas.
Friedman, T.L. (2006). O Mundo é Plano – Uma história breve do século XXI. 4ª ed. Actual
Ed.
O’Brien, J.A. (1999). Management Information Systems – Managing Information Technology
in the Internetworked Enterpride, Irwin.
Rodrigues, J. (2019). Sistema de Normalização Contabilística Explicado. 7ª ed. Porto: Porto
Editora.
Legislação e artigos científicos relacionados.

5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

METODOLOGIAS DE ENSINO:
Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos;
Seminário; Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho
colaborativo; Sessões de colaboração periódica.
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO:
Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de três
fatores for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame. Primeiro fator:
realização de uma prova escrita; ponderado com 30% da nota final. Segundo fator:
realização de um trabalho de investigação, com entrega em formato papel e suporte digital;
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ponderado com 60% da nota final (trabalho de grupo de 3 elementos, no máximo). Terceiro
fator: apresentação e discussão de casos práticos; ponderado com 10% da nota final.
Avaliação exame: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de dois
fatores for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame. Primeiro fator:
realização de uma prova escrita; ponderado com 30% da nota final. Segundo fator:
realização de um trabalho de investigação, com entrega em formato papel e suporte digital;
ponderado com 60% da nota final (trabalho de grupo de 3 elementos, no máximo). Terceiro
fator: apresentação e discussão de casos práticos; ponderado com 10% da nota final.
Avaliação recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação
contínua ou no exame da unidade curricular ou não a tenha realizado, obtém aprovação
quando a classificação do exame (com consulta) seja igual ou superior a dez (10) valores,
numa escala inteira entre zero e vinte, em datas fixadas pela Direção da ESTG.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

 Método expositivo teórico-práctico com utilização de meios audiovisuais - para que o
estudante ganhe conhecimentos na vertente das Novas Tecnologias da Informação e da
Comunicação aplicadas à contabilidade, em particular da financeira, através da dinâmica
do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios
audiovisuais;
 Estudo de casos – para que o estudante explicite os efeitos que a Sociedade do
Conhecimento e da Informação têm na esfera económica, para além de realçar a
necessidade de informação, em particular da financeira, no mundo dos negócios à escala
global, implicando uma abordagem prática através de estudo de casos;
 Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos na área da contabilidade e
fiscalidade em contexto real através das experiências de personalidades de reconhecido
mérito;
 Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – para que o estudante aceda
aos conteúdos da unidade curricular através de novos métodos, atividades e ferramentas
de comunicação, através das quais o estudante acede aos conteúdos da unidade
curricular e domina as ferramentas, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam a
sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para optimizar o
seu desempenho na área das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
aplicadas à contabilidade;
 Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma
interventiva e pró-activa na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que
lhe permitam desenvolver a capacidade crítica de ação no domínio das Novas
Tecnologias da Informação e da Comunicação aplicadas à contabilidade;
 Sessões de colaboração periódica - para que o estudante reforce a sua capacidade de
atuação crítica e consolide conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe
garantam uma visão global para optimizar o seu desempenho na área das Novas
Tecnologias da Informação e da Comunicação aplicadas à contabilidade, em termos do
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reconhecimento da necessidade de informação, em particular da financeira, no mundo
dos negócios à escala global, bem como do relato financeiro.

7.

REGIME DE ASSIDUIDADE
Não aplicável.

Data:

______________________________
Prof. Doutora Fátima David
(Docente)

_________________________________
Prof. Doutora Rute Abreu
(Coordenador da Área Disciplinar)
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Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário

Semestre
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140

Contacto

60

Prof. Francisco José Sanches Tomé
Coordenador da área

Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário

disciplinar

GFUC previsto
1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Pretende-se que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos principais aspetos relativos à
teoria, evolução, funcionamento e organização do sistema financeiro internacional. No final do
semestre o estudante deve ser capaz de realizar operações de investimento, financiamento, cobertura,
arbitragem e especulação sobre o mercado cambial. Para tal, procura-se fornecer uma base teórica e
prática equilibrada em conceitos-base relacionados com a ciência económica e o problema objeto de
estudo, de forma que o estudante desenvolva capacidades de gestão de uma carteira, avalie as
diferentes alternativas de investimento e o nível de desempenho obtido.
Competências:
- Realizar operações de cobertura, arbitragem e especulação sobre o mercado cambial.
- Avaliação técnica e fundamental de ações.
- Adequar uma carteira ao perfil de risco do investidor.
-Gestão de uma carteira de investimentos
2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. O Sistema Financeiro Internacional e os Sistemas de Taxas de Câmbio
1.1. Os Sistemas de Taxas de Câmbio
1.2. O Mercado de Câmbios
1.3. Determinantes do Valor das Taxas de Câmbio e Respetivas Teorias
1.4. O Mercado de Derivados e a Determinação dos Preços de Equilíbrio: Futuros; Opções,
Modelo de Avaliação de Opções de Black & Scholes; Warrants
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2. O Financiamento da Economia: Intermediação Financeira; Formas de Financiamento e
Intermediários financeiros
2.1. O Sistema Financeiro Português
2.1.1. Banco Central: Funções, Operações e Balanços Sintéticos
2.1.2. Os Mercados Monetários
2.1.3. A Regulação do Mercado de Capitais
2.2. Os Intermediários e Investimentos Financeiros
2.3. Avaliação de Ações
2.4. A Teoria da Gestão de Carteiras de Ativos Financeiros
2.5. A Avaliação do Desempenho na Gestão de Carteiras de Ativos Financeiros
2.6. A Eficiência dos Mercados de Capitais

3. A Procura de Moeda: Modelos Microeconómicos
3.1. O Modelo de Baumol
3.2. O Modelo da Procura Especulativa de Keynes
3.3. Análise de Tobin
4. Modelos Macroeconómicos de Procura de Moeda

3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC

Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir para a
formação integral do estudante. Procura transmitir conhecimentos teóricos, essenciais para a
compreensão do funcionamento e organização do sistema financeiro internacional e assim capacitar os
estudantes em competências de natureza prática que lhes serão úteis para tomar decisões relativas a
operações de investimento, financiamento, cobertura, arbitragem e especulação no mercado monetário,
constantes nos pontos 1 e 2. No final, o estudante deverá ser capaz de forma autónoma de gerir
carteiras de títulos e a avaliar as diferentes alternativas de investimento e o seu nível de desempenho
obtido, de acordo com os conteúdos definidos no ponto 3.
4.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

Afonso, A. et al. (2004). Introdução à Economia Financeira – Teoria e Exercícios. Editora escolar,
Lisboa.
Barata, J. (2005). Moeda e Mercados Financeiros. ISEG, Lisboa.
Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2019). Principles of Corporate Finance (13th ed.). McGraw-Hill.
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Eitman, D., Stonehill, A., & Michael,M (2015). Multinational Business Finance, 14th Edition, Pearson
Elton & Gruber (2003). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wiley.
Ferraz, A. (2002). Economia Monetária Internacional – Teoria e Prática. Escolar Editora, Lisboa.
Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M. (2011). International Economics. Theory & Policy. 9th Ed.
McGraw-Hill, Lisboa. Mendonça, A. et al. (2012). Portugal, a Europa e a Crise Económica e Financeira
Internacional (Económicas; 21). Almedina, Lisboa.
Pearson, Addison-Wesley, Boston. Mendonça, A. et al. (1998). Economia Financeira Internacional.
Pires, C. (2008). Mercados e Investimentos Financeiros. Escolar Editora.
Sharpe, A. & Bailey (2003). Investments, Prentice-Wall.
Silva, E., Mota, C., Queiros, M., & Pereira, A. (2016). Finanças e Gestão de Riscos Internacionais, 2ª
Edição, Vida Económica
Complementar:
Pinho et al. (2011). Risco Financeiro – Medida e Gestão. Ed. Sílabo, Lisboa.

5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

Metodologias: Ensino expositivo, estudo de casos e trabalho de campo.
Métodos de avaliação:

Avaliação contínua - o estudante obtém aprovação quando a média

ponderada de dois fatores [1º trabalho (40%) + 2º trabalho (60%)], for igual ou superior a dez
valores, sendo dispensado de exame final. Os trabalhos são valorizados numa escala de 0 a 20
valores, segundo os seguintes critérios: apresentação e discussão na aula (20%); aplicação dos
conteúdos propostos (30%); redação escrita (20%); cumprimento dos prazos (20%); pesquisa
bibliográfica (10%). Avaliação final - o estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação
contínua ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja igual ou
superior a 10 (dez) valores.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

O método expositivo é utilizado para expor a matéria de forma clara e concisa, relacionando a teoria
com a realidade financeira, utilizando o método do estudo de casos. Através do trabalho de campo e
de leituras orientadas procura-se que o estudante aplique os conhecimentos adquiridos num
contexto real.
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7.

REGIME DE ASSIDUIDADE
NA

8.

CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Nome: Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário
Email: m.natario@ipg.pt
Telefone: 271220111 Tlm: 936343157
Nº gabinete do Docente: 62, Ext VOIP. 1262
Nome: Francisco José Sanches Tomé
Email: tome@ipg.pt
Telefone: +351271220120 ou +351271220165 (Extensão: 1248)
Gabinete nº: 48

Coordenador da área científica: Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário
OUTROS
Data: ESTG, Guarda 23 de outubro de 2018
Os Docentes:
____________________________
(Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário)

O Coordenador da Área Disciplinar:
_________________________________
(Prof. Doutora Maria Manuela Santos Natário)

(Prof. Francisco José Sanches Tomé)
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