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Aula 
Nº 
 

Data 
 

Sumário Material de apoio 
 

Actividades a desenvolver na aula 
 

Docente 

1 10/11/08 

Apresentação. Indicação do programa da disciplina e dos métodos de 

trabalho e de avaliação. A Gestão e as Organizações. As tarefas e os 

processos de gestão.  

Os modelos (ou teorias) de gestão: os modelos racionais, burocráticos 

(ou de processos internos), de relações humanas e de sistemas abertos 

Cap 1 e 2 do manual de 

referência  (BODDY,David   

Management, An Introduction 

3rd. Ed.  2005 Prentice Hall) 

 Apresentação e indicação do modo 
de funcionamento das aulas. 

Exposição de matéria.  

AR 

2 11/11/08 

O meio envolvente dos negócios e a responsabilidade social das 
organizações. O meio envolvente concorrencial; o meio envolvente geral; 
os “stakeholders”.  

A responsabilidade social da empresa. A ética na gestão e nos negócios. 
A  governabilidade da empresa. 

Cap. 3 e 5 do manual de 
referência. 

 

Exposição de matéria.  AR 

3 12/11/08 

O planeamento: tipos de planos e etapas do processo de planeamento. A 
missão e os objectivos. 

A tomada de decisão na organização. Tipos de problemas e de decisões. 
O processo de tomada de decisão na organização.  

Cap. 6 e 7 do manual de 
referência 

 

 

Exposição de matéria 
AR 

4 13/11/08 
A estratégia empresarial. Definição duma estratégia global. A estrutura e 
a cultura da organização. A divisão do trabalho. Estruturas vertical e 
horizontal. A cultura das organizações: Elementos e tipos de culturas. 

Cap. 8, 10 e 12 do manual de 
referência 

Exposição de matéria  AR 

5 14/11/08 A influência e o poder nas organizações. Os modelos de liderança. As 
fontes de poder na organização. 

Cap.14 do manual de 
referência 

Exposição de matéria.  AR 

6 15/11/08 
A Motivação e o seu contexto. As abordagens e teorias sobre a 
motivação. A função controle nas organizações. Perspectivas sobre o 
controle. A eficácia dum sistema de controle. O BSC. 

Cap. 15 e 18 do manual de 
referência 

Exposição de matéria  AR 

  
Trabalho: O processo de gestão numa organização.    

Mestrado:  Mestrado em C.Verde Ano lectivo: 2008/2009 
Ano: 2008;  Semestre: 1º Turma e sala: 
Docente: Amílcar Ramos (AR) Unidade Curricular: Gestão global 



 


