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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Face ao Normativo Internacional (IAESB-IFAC), o estudante desta UC deve adquirir os seguintes 
resultados de aprendizagem, passíveis de aplicar em ambientes de trabalho caracterizados por níveis 
moderados de ambiguidade, complexidade e incerteza. Também, o estudante deverá obter 
conhecimentos e competências de planificação, organização, coordenação e avaliação de um projeto 
de investimento no atual sistema de informação contabilístico. Ainda, deverá obter aptidões para, de 
forma eficiente e eficaz, incrementar a sua capacidade de resolução de problemas no âmbito dos 
projetos e investimentos através da construção e fundamentação da sua própria argumentação face à 
decisão de viabilidade ou sustentabilidade. Assim, desenvolverá uma mente interrogativa na 
abordagem à organização, formando-se como um profissional competente na área da programação e 
avaliação de projetos e investimentos.  
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CAPÍTULO I – Introdução 
 

CAPÍTULO II – Programação de projetos e investimentos 

2.1 Sistema de Informação Contabilístico 
2.2. Conceito, objetivos e características 
2.3. Tipificação dos projetos de investimento 
2.4. Fases de um projeto 
2.5. A decisão de investimento na política da organização 
2.6. Terminologia de custos de um projeto 
2.7. Constituição legal de uma organização 

 

CAPÍTULO III– Avaliação de projetos e investimentos 

3.1. Introdução 
3.2. Estudos prévios 
3.3. Estudo de mercado 
3.4. Cash-flow e resultado contabilistico 
3.5. Conceito do valor actual 
3.6. Teoria do custo de capital 
3.7. Inflação e taxa de atualização 
3.8. Preços constantes e correntes 
3.9. Efeito fiscal da política de depreciação/amortização 
3.10. Principais critérios de avaliação 
3.11. Análise de risco 
3.12. Decisão estratégica de financiamento 
3.13. Dossier de projeto de investimento 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

I. Introdução  
II. Programação de projetos e investimentos 

(com o objetivo do estudante obter aptidões, de forma eficiente e eficaz, e incrementar a sua 
capacidade de resolução de problemas no âmbito dos projetos de investimento e de 
construção e fundamentação da sua própria argumentação face à decisão de viabilidade ou 
sustentabilidade.) 

III. Avaliação de projetos e investimentos 
(com o objetivo do estudante obter conhecimentos e competências de planificação, 
organização, coordenação e avaliação de um projeto de investimento no atual sistema de 
informação contabilístico e desenvolver uma mente interrogativa na abordagem à organização, 
formando-se como um profissional competente na área da programação e avaliação de 
projetos e investimentos). 
 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 
International Accounting Education Standards Board (IAECB, 2019). Handbook of International 
Education Pronouncements. New York: IFAC 

 
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 elearning; 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 média ponderada pelos dois seguintes 
fatores, for igual ou superior a dez (10) valores. Primeiro fator, realização de uma frequência, ponderada 
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com 50% da nota final, a realizar na época de frequências, sendo a data marcada pela Direção da Escola, 
com requisito de nota mínimo de 6 valores. Segundo fator, desenvolvimento de um projeto de 
investimento, em grupo, com apresentação e discussão numa aula, ponderado com 30% da nota final, 
com requisito de nota mínimo de 6 valores 
 
Avaliação na época de Exame Normal: O estudante obtém aprovação quando a média ponderada pelos 
dois seguintes fatores, for igual ou superior a dez (10) valores. Primeiro fator, realização de uma 
frequência, ponderada com 50% da nota final, a realizar na época de frequências, sendo a data marcada 
pela Direção da Escola, com requisito de nota mínimo de 6 valores. Segundo fator, desenvolvimento de 
um projeto de investimento, em grupo, com apresentação e discussão numa aula, ponderado com 30% 
da nota final, com requisito de nota mínimo de 6 valores. 
 
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na avaliação 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 - ganhar conhecimentos na área 
da programação e avaliação de projetos de investimento através da dinâmica do processo de 
aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – ganhar conhecimentos e competências com vista a compreender a importância da 
programação e avaliação de projetos de investimento na credibilização da informação financeira (a 
nível nacional e internacional) e o enquadramento legal, implicando uma abordagem prática através de 
estudo de casos; 

Seminário - ganhar conhecimentos na área da programação e avaliação de projetos de investimento em 
contexto real através das experiências de personalidades de reconhecido mérito nacional e 
internacional; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em elearning; 

Visita de Estudo- participar de forma interventiva e pró-ativa na discussão de novas práticas; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - participar de forma interventiva e pró-ativa na elaboração e 
discussão de novas estratégias e práticas que lhe permitam desenvolver a capacidade crítica de ação ao 
nível da análise dos principais conceitos de programação e avaliação de projetos de investimento e a 
sua inter-relação, bem como ao nível dos objetivos e limitações dos sistemas de contabilidade 
financeira. 

Sessões de colaboração periódica - reforçar 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 programação e avaliação de projetos de investimento. 
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não se aplica. 
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Guarda, 30 de junho de 2021 
     ______________________________  _______________________________ 

Prof Doutor Vitor Gabriel          Prof Doutora Rute Abreu 

     (Docente da UC)       (Coordenadora da Área Científica) 


