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A.  Objectivos da Disciplina: 
A disciplina de Fundamentos de Gestão desenvolve nos alunos a capacidade de conceptualização de 
problemas básicos que os actores organizacionais frequentemente têm de enfrentar. Pretende-se 
fornecer uma visão global do que é uma organização e da evolução da gestão, introduzindo-se o 
estudo das funções da empresa. A empresa é vista como um sistema de funções (Função Direcção, 
Função de Recursos Humanos, Função Comercial, Função Produção e Função Financeira) que 
interagem entre si1. 
 
Com a aprovação a esta disciplina, os alunos deverão ser capazes de: compreender o contexto actual 
da Gestão e a sua evolução, compreender o processo de implementação da estratégia de uma 
empresa, definir as componentes da estrutura organizacional de uma empresa e os tipos de estruturas, 
caracterizar as principais teorias da motivação, definir o conceito de liderança, caracterizar os 
principais aspectos da Função de Recursos Humanos de uma empresa, conhecer as técnicas 
essenciais do aprovisionamento e dominar os conceitos básicos do Cálculo Financeiro e os conceitos 
básicos da Análise Financeira. 
 
B.  Conteúdos Programáticos: 
1. INTRODUÇÃO
1.1. A Gestão e a sua evolução 

1.1.1. A gestão: conceito, funções e níveis 
1.1.2. O gestor: tarefas e aptidões necessárias 
1.1.3. Evolução do pensamento em gestão 
 1.1.3.1. Antecedentes da Gestão 

1.1.3.2. A Abordagem Clássica: a Administração Científica de Taylor, a Perspectiva 
Administrativa das Empresas de Fayol e a Abordagem Burocrática das organizações de 
Weber 
1.1.3.3. A Escola das Relações Humanas e a Experiência de Hawthorne 
1.1.3.4. A Abordagem Neoclássica e suas consequências 
1.1.3.5. A Abordagem Contingencial 
1.1.3.6. Novas tendências no pensamento em gestão 

1.2. A empresa como um sistema de funções 
 
2. A FUNÇÃO DIRECÇÃO 
2.1. A estratégia empresarial 

2.1.1. Análise do meio envolvente 
2.1.1.1. Ambiente geral e ambiente de tarefa 
2.1.1.2. O Modelo das Cinco Forças de Porter 
2.1.1.3. Os factores críticos de sucesso 
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1 Uma vez que a Função Comercial já foi amplamente tratada na disciplina de Introdução ao Marketing, este assunto não 
constará do programa da disciplina de Fundamentos de Gestão. 
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2.3.3. A teoria da equidade (Adams) 

2.1.2. Análise da empresa 
2.1.2.1. Os recursos da empresa 
2.1.2.2. Análise da Cadeia de Valor 
2.1.2.3. Identificação das Competências Centrais da empresa 

2.1.3. A Análise SWOT 
2.1.4. A definição da estratégia e a sua implementação: a missão, os objectivos, os planos, as 
políticas, as regras, os procedimentos e as acções 
2.1.5. Tipos de estratégias 
 2.1.5.1. A Matriz de Produtos/Mercados de Igor Ansoff 
 2.1.5.2. As estratégias genéricas de Michael Porter 

2.2. A estrutura organizacional 
2.2.1. As componentes de uma organização: a divisão do trabalho, a departamentalização e os 
mecanismos de coordenação 
2.2.2. Tipos de estruturas organizacionais: a estrutura simples, a estrutura funcional, a estrutura 
divisional, a estrutura matricial e a estrutura em rede. A estrutura informal das organizações 

2.3. A motivação 
2.3.1. A teoria da hierarquia das necessidades (Maslow) 
2.3.2. A teoria dos dois factores (Herzberg) 

2.3.4. A teoria das expectativas (Vroom) 
2.3.5. A teoria do reforço (Skinner) 

2.4. A liderança 
2.4.1. Noção de liderança e tipos de líderes 
2.4.2. Factores que afectam a eficácia da liderança 

 
3. A FUNÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
3.1. O planeamento de Recursos Humanos 
3.2. O recrutamento e a selecção de Recursos Humanos 
3.3. A integração e o desenvolvimento dos Recursos Humanos 
3.4. A avaliação de desempenho, as promoções, a rotação de tarefas e o outplacement 
 
4. A FUNÇÃO PRODUÇÃO 
4.1. A gestão dos stocks: noção de stock, função e importância dos stocks 
4.2. A gestão económica dos stocks 

4.2.1. O modelo do lote económico com reposição instantânea 
4.2.2. O modelo do lote económico com reposição contínua 
4.2.3. Reposição instantânea, admitindo-se descontos de quantidade 
4.2.4. Lote por lote 
4.2.5. Algoritmo da Quantidade Periódica Ajustada (IPPA) 
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5. A FUNÇÃO FINANCEIRA 
5.1. Fundamentos de Cálculo Financeiro 

5.1.1. Conceitos introdutórios do Cálculo Financeiro 
5.1.1.1. Percentagens e variação percentual 
5.1.1.2. Percentagens de lucro 
5.1.1.3. Descontos sucessivos 
5.1.1.4. Operações Financeiras. Capital, tempo e juro. O valor temporal do dinheiro 

5.1.2. Regimes de Capitalização 
5.1.2.1. Regime de juro simples 
5.1.2.2. Regime de juro composto 

5.1.3. Equivalência de capitais 
5.1.3.1. Equivalência de capitais em regime de juro simples 
5.1.3.2. Equivalência de capitais em regime de juro composto 

5.1.4. Rendas em regime de juro composto 
5.1.4.1. Conceito e caracterização 
5.1.4.2. Rendas de termos constantes 

5.1.5. Noções básicas de avaliação de projectos de investimento 
5.1.5.1. O Prazo de Recuperação do Capital (PRC) 
5.1.5.2. O Valor Actual Líquido (VAL) 
5.1.5.3. A Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) 

5.2. Fundamentos de Análise Financeira 
5.2.1. Finalidades da Análise Financeira 
5.2.2. As fontes de informação para a Análise Financeira 
5.2.3. Metodologia da Análise Financeira 
 5.2.3.1. Análise económica ou da rendibilidade 
 5.2.3.2. Análise do equilíbrio financeiro 
 5.2.3.3. Análise do risco 

 
C.  Bibliografia:
De base: 
♦ SILVA, Ilídio (2007), “Apontamentos sobre a Função Financeira”, Viseu, ESTV; 
♦ TEIXEIRA, Sebastião (2005), "Gestão das Organizações", 2ª Edição, Amadora, McGraw-Hill. 
Complementar: 
♦ CHIAVENATO, Idalberto (1993), "Introdução à Teoria Geral da Administração", 4ª Edição, 

São Paulo, Makron Books; 
♦ DONNELLY, James; GIBSON, James; IVANCEVICH, John (2000), "Administração - 

Princípios de Gestão Empresarial", 10ª Edição, Amadora, McGraw-Hill; 
♦ FERREIRA, J. M. Carvalho; NEVES, J.; CAETANO, António (2001), "Manual de 

Psicossociologia das Organizações", Lisboa, McGraw-Hill; 
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♦ FREIRE, Adriano (2000), "Estratégia - sucesso em Portugal", Lisboa, Editorial Verbo; 
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♦ MARTINS, António (2002), “Introdução à Análise Financeira de Empresas”, Porto, Grupo 

Editorial Vida Económica; 
♦ MARTINS, António e outros (2004), “Introdução à Gestão das Organizações”, Lisboa, Grupo 

Editorial Vida Económica; 
♦ MOREIRA, José A. C. (2001), “Análise Financeira de Empresas – da Teoria à Prática”, 4ª 

Edição, Porto, Associação da Bolsa de Derivados do Porto; 
♦ STONER, James A. F.; Freeman, R. Edward (1995), "Administração", 5ª Edição, Rio de 

Janeiro, Prentice Hall. 
 
D.  Avaliação:
Avaliação por Frequência 
A avaliação por Frequência é efectuada com base em seis elementos de avaliação, que visam avaliar 
não apenas os conhecimentos técnicos e científicos apreendidos pelos alunos, mas também e 
principalmente avaliar as respectivas capacidades e competências2. Neste sentido, serão efectuados 3 
testes através da Plataforma de E-learning do IPV e uma frequência escrita, sendo dado um peso 
relativamente grande à participação dos alunos nas aulas. 
 
Desta forma, a avaliação por Frequência será efectuada do seguinte modo: 

 1º Teste na Plataforma de E-learning do IPV: incidirá sobre o primeiro capítulo do 
Programa (1 – Introdução), contando 10% da avaliação final por Frequência; 

 2º Teste na Plataforma de E-learning do IPV: incidirá sobre o segundo capítulo do 
Programa (2 – Função Direcção), contando com 10% da avaliação final por Frequência; 

 3º Teste na Plataforma de E-learning do IPV: incidirá sobre o terceiro capítulo do Programa 
(3 – Função de Recursos Humanos), contando com 10% da avaliação final por Frequência3; 

 Apresentação nas aulas (em grupo de trabalho) de um Caso Prático: o enunciado dos casos 
práticos será fornecido ao longo das aulas através da Plataforma de E-learning do IPV, 
contando com 10% da avaliação final de Frequência4; 

 Atitude do aluno perante a disciplina: este item será medido tendo em conta a assiduidade 
dos alunos às aulas, a sua participação efectiva nas aulas (nomeadamente na discussão dos 
Casos Práticos apresentados pelos colegas), a solicitação para as horas de orientação tutorial e 
contará com 10% da avaliação final por Frequência; 

 Frequência escrita: esta prova irá realizar-se na Época Normal de Frequências e Exames 
(período de 11 de Junho de 2007 a 6 de Julho de 2007), incidindo sobre a totalidade da 

                                                           
2 De acordo com a filosofia de ensino preconizada pelo modelo de Bolonha. 
3 Relativamente aos testes a efectuar através da Plataforma de E-learning do IPV, os alunos irão dispor de um prazo de 2 
horas para realizar o teste, que apresentará uma duração máxima de 1 hora. 
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4 Os alunos deverão organizar-se em grupos de trabalho e, de um lote de 10 Casos Práticos cujos temas serão 
apresentados pelo docente no início do semestre, deverão escolher um Caso Prático (para uma melhor organização das 
apresentações dos Casos Práticos, é requerida a inscrição por parte de cada grupo de trabalho no Caso Prático 
pretendido). Os enunciados dos Casos Práticos serão fornecidos pelo docente ao longo do semestre (com a necessária 
antecedência) e as respectivas datas de apresentação constam da Planificação das Aulas (disponível para os alunos desde 
o início do semestre). 
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matéria do Programa; esta prova conta com 50% da avaliação final por Frequência e 
apresenta um mínimo de 7,5 valores (todos os alunos que, nesta prova escrita, tiverem uma 
nota inferior a 7,5 valores consideram-se desde logo Admitidos a Exame Final). 

 
Avaliação por Exame em Época Normal 
Os alunos que não obtiveram aprovação na avaliação por Frequência são admitidos à prova escrita de 
Exame Final a marcar pela Direcção do Curso, que incidirá sobre a totalidade da matéria. O trabalho 
desenvolvido ao longo do semestre é tido em conta para eventualmente majorar a classificação obtida 
pelo aluno no exame final em até 2 valores. Os alunos que neste exame obtenham classificação igual 
ou superior a 9,5 valores consideram-se Aprovados; os alunos que obtenham uma classificação 
inferior a 9,5 valores consideram-se Reprovados. 
 
Avaliação por Exame em Época de Recurso 
Têm acesso a este exame (a marcar pela Direcção do Curso) os alunos que ainda não tenham obtido 
aprovação por Frequência ou Exame Final em Época Normal. Além disso, podem também ter acesso 
a este exame os alunos que desejem fazer melhoria de nota. Neste caso, irá prevalecer a melhor nota. 
O trabalho desenvolvido ao longo do semestre (componente de atitude perante a disciplina) é 
também tido em conta para eventualmente majorar a classificação obtida pelo aluno no exame em até 
2 valores. Os alunos que neste exame obtenham classificação igual ou superior a 9,5 valores 
consideram-se Aprovados; os alunos que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores 
consideram-se Reprovados. 
 
E.  Funcionamento das Aulas, Atendimento aos Alunos e Contactos: 
As aulas teóricas serão essencialmente aulas de exposição da matéria, enquanto que as aulas teórico-
práticas serão predominantemente ocupadas com a resolução de casos práticos e exercícios acerca da 
matéria abordada nas aulas teóricas anteriormente leccionadas5. Eventualmente, de forma a garantir 
uma maior eficiência no aproveitamento das aulas, poder-se-ão efectuar alguns ajustamentos 
leccionando-se matéria de cariz predominantemente teórico nas aulas teórico-práticas (ou vice-versa). 
Na situação de ocorrer alguma dúvida por parte dos alunos, estes podem (e devem...) expô-la 
imediatamente, independentemente de se tratar de uma aula teórica ou de uma aula teórico-prática. 
 
A planificação das aulas é conhecida desde o início do semestre e constará da Plataforma de E-
learning do IPV. Naturalmente que, tratando-se de uma planificação, poderão ser efectuados alguns 
ajustamentos no decorrer do semestre (por exemplo, devido à ocorrência de situações 
extraordinárias), mas que serão actualizados (com a maior brevidade possível). 
 
Relativamente ao atendimento aos alunos, o docente encontra-se disponível para esse fim através da 
marcação de horas de orientação tutorial em dias e horários a fornecer oportunamente. Neste contexto 
é de se salientar a importância da presença dos alunos nas horas de orientação tutorial, não só porque 
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5 As aulas, especialmente as aulas teórico-práticas, serão também utilizadas para que os alunos efectuem as apresentações 
dos Casos Práticos. 
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por essa via estarão a contribuir positivamente para o item de avaliação denominado de atitude do 
aluno perante a disciplina6, como também devido à possibilidade de aproveitamento destas horas 
para esclarecimento de dúvidas e fornecimento de orientações para a resolução dos Casos Práticos. 
  
Naturalmente que as horas de orientação tutorial não limitam o tempo que o docente tem disponível 
para o atendimento aos alunos, pois estes poderão procurar o docente em qualquer altura e, desde que 
isso seja possível, serão prontamente atendidos. Caso isso não seja imediatamente possível, poderão 
ser definidos outros dias e horários de atendimento atendendo à disponibilidade de ambas as partes. 
 
Um recurso importante que os alunos terão ao seu dispor será a página da disciplina na Plataforma de 
E-learning do IPV, na qual será disponibilizado todo o material de apoio aos alunos (nomeadamente 
o Guia da Disciplina, a Planificação das Aulas ao longo do semestre, os diapositivos exibidos nas 
aulas, os enunciados dos Casos Práticos, os sumários das aulas, etc.), bem como os testes a realizar 
através da Plataforma. A referida página será regularmente actualizada com avisos e notícias. Sempre 
que se achar pertinente, os alunos serão incentivados a utilizar outras potencialidades da Plataforma, 
nomeadamente a troca de mensagens de correio electrónico, os fóruns de discussão e a sala de 
conversa em tempo real (chat). 
 
Os contactos do docente são os seguintes: 

 Gabinete: Gab. 58 
 Telefone (dentro da ESTV – extensão): 1011; 
 Telefone (do exterior): 232480511 (directo) ou 232480500 (geral); 
 Correio electrónico: isilva@estv.ipv.pt; 
 MSN Messenger: ilídio.l.silva@hotmail.pt; 
 Skype: ilidio_silva76 

 
As orientações tutoriais7 decorrerão nos seguintes dias e horários: 

 3ª feira: das 14h00m às 18h00m 
 4ª feira: das 14h00m às 16h00m 

 
Viseu, 19 de Fevereiro de 2007 

 

 

                                                           
6 Sendo que essa contribuição positiva para a avaliação será ainda mais vasta, já que poderá contribuir para esclarecer 
dúvidas e orientar melhor o estudo dos alunos para a prova escrita de Frequência, bem como para aqueles que tentarem 
fazer a disciplina por Exame, tal contribuição poderá materializar-se numa majoração de até 2 valores para a nota final de 
exame. 
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7 As orientações tutoriais decorrerão no gabinete do docente ou em sala de aula, sempre que se justificar. 


