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Ano 3º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Docente Professora Helena Saraiva Total 140 Contacto 60 

Coordenador da área disciplinar  Professora doutora Rute Abreu 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos da UC de Contabilidade de Gestão Estratégica, face as alterações normativas, pretendem 
que o estudante efetue: 

• reforço de conhecimentos e a obtenção de competências ao nível da planificação, organização 
e coordenação de análise de gastos e de resultados;  

• obtenção de conhecimentos relativamente às abordagens mais recentes da contabilidade de 
Gestão, do Controlo de Gestão e da Gestão Estratégica:  

o resolução de situações relacionadas com um conjunto de elementos que possibilite a 
análise das condições internas de exploração; 

o controlo da rendibilidade da empresa; 
o processamento e análise de gastos, rendimentos e resultados de forma a satisfazer as 

necessidades da gestão corrente e da gestão estratégica. 
 
E, face ao Normativo Internacional (IAESB-IFAC), o estudante nesta UC deve, adquirir os seguintes 
resultados de aprendizagem, passíveis de aplicar em ambientes de trabalho caracterizados por níveis 
moderados de ambiguidade, complexidade e incerteza, aplicar técnicas para apoiar a gestão na tomada 
de decisões, incluindo o cálculo de custos do produto, a análise de variações, a gestão de inventários 
e o orçamento e a previsão; aplicar técnicas quantitativas apropriadas para analisar o comportamento 
dos custos e os motores dos custos; analisar dados para fornecer informações relevantes para apoiar 
a tomada de decisões de gestão; preparar informações para apoiar a gestão na tomada de decisões 
em tópicos, incluindo planeamento e orçamentação, gestão de custos, controlo de qualidade, medição 
de desempenho e análise comparativa; avaliar o desempenho de produtos e de segmentos de 
negócios. 
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – O controlo Orçamental e a função estratégica. 
2 – Avaliação de Desempenho em Centros de Custos, Centros de Resultados e Centros de 
Investimento; medidas de avaliação de desempenho em Centros de Investimento: 

- Retorno sobre o Investimento,  
- Resultado por Segmentos, 
- Resultado Residual, 
- Breve Abordagem ao Valor Acrescentado Económico – EVA®. 

3 – Preços de Transferência Interna – abordagem da Gestão estratégica. 
4 Gestão Estratégica e a noção de Balanced Scorecard: 

- aspetos essenciais de implementação e funcionamento de um BSC , 
– indicadores financeiros e não financeiros, 
- mapa estratégico. 

5 – Custos da Qualidade e respetivo Relatório:  
 - Noção de Gestão da Qualidade e Gestão da Qualidade Total, 
 - aspetos relacionados com a certificação da qualidade, 
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 - instrumentos da gestão da qualidade: o relatório do custo da qualidade. 
6 – Breve Abordagem ao Just In Time e consequências da utilização desta teoria de Gestão no sistema 
de informação contabilístico: 
 - Noção e conceito de JIT, 

- O sistema JIT de aprovisionamento versus sistema tradicional (Economic Order Quantity). 
7 – Análise do Método de Custeio Baseado nas Atividades. 
8 – Outras abordagens emergentes em Contabilidade de Gestão Estratégica:  
 - Benchmarking, 

- Custos-alvo, 
- Teoria do ciclo de vida dos produtos, na perspetiva do planeamento dos resultados. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

O primeiro objetivo será alcançado com a lecionação dos pontos 1, 2, 3 e 8 dos conteúdos 

programáticos, para reforçar os conhecimentos e a obtenção de competências ao nível da planificação, 

organização e coordenação de análise de gastos e de resultados. 

O segundo objetivo será alcançado com a lecionação dos pontos 4, 5, 6, 7 e 8 dos conteúdos 

programáticos, com a obtenção de conhecimentos relativamente às abordagens mais recentes da 

contabilidade de Gestão, do Controlo de Gestão e da Gestão Estratégica. 
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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. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente 
do IPG, as sessões serão em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 
REGRAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a classificação da frequência (regime 

online) for igual ou superior a 10 valores, sendo dispensado de exame e realizando  

- mini-teste antes do final do semestre – valor global na nota final: 75%. A nota mínima do mini-

teste foi de 7,5 valores:  

- trabalhos temáticos, com o máximo de 20 páginas, versando sobre os temas indicados do 
ponto quatro ao ponto oito dos conteúdos programáticos: os trabalho teve o peso relativo de 
25% na nota final. 

Nota 1: Para cada trabalho serão assumidas os seguintes aspectos: - Conteúdo Relevante: 80%; 
Apresentação: 10%; Discussão: 10%. 

Nota 2: Os grupos terão o tamanho padrão de dois alunos. 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a   4  d e  4  

Avaliação na época de Exame Normal: O estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame 
(regime online) for igual ou superior a 10 valores 

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 valores, numa escala inteira entre zero e vinte, 
em data fixada pela Direção. 
 

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 Contabilidade de Gestão Estratégica através da dinâmica do 
processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais (plataformas 
moodle e colibri/zoom); 

Estudo de casos – para que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos principais aspetos 
relacionados com estudos das contas e respetiva implicando uma abordagem prática através de estudo 
de casos; 

Seminário - para que o estudante ganhe conhecimentos na área da Contabilidade de Gestão 
Estratégica, 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 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 de Gestão Estratégica; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - para que o estudante participe de forma interventiva e pró-
ativa na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a 
capacidade crítica com argumentos, factos e raciocínios logicamente consistentes, nomeadamente ao 
nível do estudo das contas da Contabilidade de Gestão Estratégica. 

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 da Contabilidade de Gestão Estratégica. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

 
Guarda, 30 de junho de 2021 

 
 
______________________________ _________________________________ 

Helena Saraiva              Rute Abreu 

(Docente da UC)            (Coordenadora da Área Científica) 


