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Regime Obrigatório 

Ano 3º Semestre 1º semestre Horas de trabalho globais 

Docente  Mestre António Lourenço Total 84 Contacto 67 
Coordenador da área 

disciplinar  

Prof. Doutor Amândio Baía 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os estudantes: 

- dominem e apliquem os fundamentos de economia e gestão de empresas; 

- conheçam as principais tendências e filosofias de gestão das organizações; 

- articulem o conceito de gestão com a atividade do gestor; 
- apliquem ferramentas informáticas de apoio à gestão nas organizações; 

- planeiem e implementem ideias de negócios; 

- apliquem critérios de avaliação de projetos de investimento. 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Aspetos gerais da empresa 
1.1. Conceito de organização 
1.2. A empresa como um caso particular de organização 
1.3. Teorias das organizações e práticas de gestão  
 
2. O ciclo da gestão 
2.1. Planeamento 
2.2. Organização 
2.3. Direção 
2.4. Controlo 
 

3. A Importância do empreendedorismo 
3.1. Da ideia ao negócio 
3.2. A importância da definição de uma estratégia e do planeamento estratégico 
3.3. O plano de negócios 

 

4. Planeamento e investimento  
4.1. Classificação dos investimentos 
4.2. Principais etapas na elaboração de um projeto de investimento 
4.3. Planeamento de projetos de investimento 

GFUC previsto 
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5. Instrumentos de avaliação de projetos de investimento 
5.1. Conceitos básicos 
5.2. Critérios de análise dos investimentos 
5.3. Adequação dos meios financeiros às necessidades 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 
OS OBJETIVOS DA UC 

O primeiro ponto dos conteúdos programáticos tem por objetivo dotar os estudantes de ferramentas e 

conceitos que lhes permitam dominar e aplicar os fundamentos de economia e gestão de empresas, 

bem como conhecer as principais tendências e filosofias de gestão das organizações, 

respectivamente. 

O 2º ponto dos conteúdos programáticos permitirá que o estudante articule o conceito de gestão com 

a atividade do gestor. 
Os pontos 3 e 4 dos conteúdos programáticos têm por objetivos a aquisição de competências 

relacionadas com o planeamento e a implementação de ideias de negócios e a aplicação de 

ferramentas informáticas de apoio à gestão nas organizações. 

O ponto 5 tem por objetivo dotar os estudantes de conceitos e ferramentas que os permitam analisar 

a viabilidade económica de um projeto de investimento. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória: 

Ahmed, J. (2021). Business Management and Leadership Strategies in the Competitive Market. 

Paramount Publisher. 

Brigham, E.; Ehrhardt, M. (2019). Financial Management: Theory and Practice, 16th edition. Cengage 

Learning. 

Carvalho, L. et al. (2016). Gestão das Organizações: Uma Abordagem Integrada e Prospetiva, 2ª 

Edição. Lisboa: Edições Sílabo. 

Drucker, P.; Maciariello, J. (2008). Management- Revised Edition, HarperCollins Publishers. 
Ferreira, M. et al. (2014). Ser Empreendedor – Pensar, Criar e Moldar a Nova Empresa. Lisboa: 

Edições. Sílabo. 

Lisboa, J. (Dir. e Coord.) (2011). Introdução à Gestão de Organizações. Porto: Vida Económica. 

Lopes, M. (2018). Análise de Projetos de Investimento. Porto: U. Porto Editorial. 

Maçães, M. (2018). Manual de Gestão Moderna: Teoria e Prática. 2ª Ed. Lisboa: Actual Editora. 

Rothaermel, F. (2021). Strategic Management: Concepts, 5th edition. McGraw-Hill Interamericana de 

España S.L..  

Sotomayor, A. et al. (2018). Princípios de Gestão das Organizações. Lisboa: Rei dos Livros.  



 

 
 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  | 3 

Teixeira, S. (2014). Gestão das Organizações, 3ª Edição. Lisboa: Escolar Editora. 

Artigos de Publicações periódicas e outros textos disponibilizados pelo docente. 

 

Recomendada: 

Andersen, J.; Naurus, J. (2008). Business Market Management – Understanding, Creating and 

Delivering Value, 3rd Edition. Pearson. 

Silva, J.; Ferreira, P. (2018). Princípios de Gestão Financeira. Lisboa: Rei dos Livros. 

 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino: lição expositiva; lição interativa; debate; apresentação e/ou interação com 
meios audiovisuais; estudo de casos. 

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.  

 
Métodos de avaliação 
O estudante pode optar por um dos seguintes métodos de avaliação: 
 

A) Avaliação contínua: realização de uma Prova escrita (60%) e de um Trabalho de grupo consistindo 

num relatório com apresentação oral (40%). 

A Classificação final resultará da seguinte ponderação: 

Classificação Final = 0,6 (Nota da Prova escrita*) + 0,4 (Nota do Trabalho) 

* Nota mínima de 6 valores na prova escrita. 
 

O estudante está obrigado à presença em pelo menos 2/3 das aulas lecionadas caso pretenda 

realizar o trabalho de grupo. 
 

B) Avaliação por Exame, na época normal ou na época de recurso: realização de uma Prova escrita 

que tem a ponderação de 100% para os estudantes que não tenham realizado o trabalho na época 

de avaliação contínua. Para quem tenha realizado o trabalho a classificação final resultará da 

seguinte ponderação: 

Classificação Final = 0,6 (Nota de Prova escrita*) + 0,4 (Nota do Trabalho) 

* Nota mínima de 6 valores na prova escrita. 
 

Obtém Aprovação à Unidade Curricular os estudantes que tiverem classificação Final igual ou 

superior a 10 (Dez) valores. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino baseia-se numa exposição de conceitos e modelos teóricos de referência, 

acompanhados de uma análise crítica de estudos de caso e debate que permitirão ao aluno aplicar 

competências adquiridas no domínio da gestão das organizações. A realização de trabalhos práticos 

visa dotar o aluno de competências no domínio do planeamento e avaliação de projetos de 

investimento. Adicionalmente, a realização de um trabalho (em grupo) pelos alunos que optem pelo 
sistema de avaliação contínua permitirá a aplicação de conteúdos programáticos recorrendo a 

aplicações informáticas adequadas à gestão nas organizações. Desta forma, pretende-se que o 

estudante compreenda a importância da aplicação prática desses mesmos conceitos e da adoção de 

um espírito empreendedor, bem como desenvolva a sua capacidade de análise crítica. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
O estudante está obrigado à presença em pelo menos 2/3 das aulas lecionadas caso pretenda 
realizar o trabalho de grupo. 

 

 
Guarda, 21 de junho de 2021 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 

Mestre António Lourenço             Prof. Doutor Amândio Baía 
(Docente da UC)              (Coordenador da Área Disciplinar) 


