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I. Gestão nas organizações

1. Gestão e organizações  

2. Especialização entre áreas da gestão

3. Funções do processo de gestão  

4. Gestão e o seu contexto

II. Teorias ou modelos de gestão

1. Modelo dos valores contrastantes

2. Modelo racional  

3. Modelo burocrático 

4. Modelo de relações humanas

5. Modelo de sistemas abertos
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III. O meio envolvente dos negócios  
• O meio envolvente imediato

• O meio envolvente geral

• A análise das partes interessadas (Stakeholders)

IV. A responsabilidade social da organização
• Ética e responsabilidade

• Pressões de responsabilidade sobre o gestor 

• Governabilidade da organização 
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V. Planeamento e tomada de decisão  

• Tipos de planeamento e seus propósitos
• Missão, objectivos e acções
• Implementação e monitorização dos planos
• Tipos de decisões e processo de decisão  
• A gestão por objectivos 

VI. Estratégia 

• Tipos, finalidades e elementos da estratégia 
• A cadeia de valor 
• Análise SWOT 
• Escolha estratégica 
• Estratégias genéricas 
• O processo estratégico: perspectivas
• Definição dum estratégia global
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VII. Estrutura e cultura   

• Elementos e tipos 
• Culturas organizacionais 
• Estruturas mecanicistas e organicistas 
• Factores contingenciais da estrutura
VIII. Liderança e motivação

• Fontes de poder e processo de influência  
• Modelos de influência   
• Um modelo de motivação no trabalho  
• Teorias da motivação (de conteúdo/processo)
IX.Controlo

• Controlo como função do processo de gestão
• O processo de controlo 
• Perspectivas sobre o controle e eficácia
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Avaliação de conhecimentosAvaliação de conhecimentos

• Exame Individual  
• Teste (50%)

• Casos e relatório final de grupo (50%)

O relatório do trabalho final não deve
exceder 5000 palavras. Os tópicos têm
carácter indicativo. 

Só se considera rebido o trabalho depois de confirmada recepção do 
mesmo (envio por e-mail)
Todos os ficheiros e todas as mensagens de correio electrónico
devem ser identificados de forma clara.

Guião para relatório finalGuião para relatório final
1. Actividade (negócio, missão, estrutura de mercado, estratégia e 

internacionalização)

2. Desempenho/resultados nos últimos anos

3. Controle sobre a empresa (forma legal, controle proprietário/accionista, 

subsidiária, grau de autonomia; partes interessasadas mais importantes)

4. História (ano de criação, principais marcos na vida da empresa)

5. Dimensão (volume de vendas, efectivos, nº e tipo de gestores, nº de 

estabelecimentos e locais de trabalho)

6. Sistema de produção (tipo de tecnologia)

7. Meio envolvente (sectores, grau de complexidade e de dinamismo)

8. Competências distintivas

9. Organização (organograma, estrutura tipo: funcional, 

divisional,…configuração organizacional-Mintzberg)

10. Sistema de gestão (fases do ciclo de vida, cultura de empresa, 

sistema de motivação e incentivos, avaliação do desempenho, 

carreiras…)

11. Futuro (Evolução previsível / desejada; principais problemas e 

desafios) 


