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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915234; 999434  - Ética Empresarial 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 226 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elsa Maria Nunes Barbosa 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       40                                     35 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de: 

- Compreender a Empresa como uma organização orientada por valores; 

- Dar-se conta do Papel Social e Ambiental da Empresa; 

- Ter bases para manter uma reflexão ética nas decisões empresariais futuras que venha a tomar; 

- Conhecer as regulações deontológicas e os códigos de conduta relevantes; 

- Conhecer o Estatuto da OTOC e o Código Deontológico, em concreto todas as matérias estatutárias e deontológicas que são 
necessárias ao exercício da profissão de TOC; 

- Conhecer a responsabilidade do TOC na Lei Geral Tributária e no Regime Geral das Infracções Tributárias. 

- Conhecer o Estatuto da OROC e as matérias estatutárias e deontológicas que são necessárias ao exercício da profissão de 
ROC; 

- Conhecer a responsabilidade do ROC na Lei Geral Tributária e no Regime Geral das Infracções Tributárias. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Aspectos Gerais: 

a) o papel dos Valores na Empresa; 

b) a conduta ética como fonte de vantagens competitivas para a Empresa; 

c) a Responsabilidade Social da Empresa; 

2. A Auto-Regulação Profissional: 

a) a auto-regulação dos Revisores Oficiais de Contas como estudo de caso: o Estatuto da OROC e o respectivo Código 
Deontológico; 

b) a auto-regulação dos Técnicos Oficiais de Contas como estudo de caso: o Estatuto da OTOC e o respectivo Código 

Deontológico; 

c) a responsabilidade do TOC e ROC na Lei Geral Tributária e no Regime Geral das Infracções Tributárias . 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de Ética Empresarial destina-se enquadrar funcionalmente a Empresa, o Empresário e os Técnicos de 
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Gestão enquanto agentes ao serviço de um Desenvolvimento Sustentável, cuja legitimação decorre do retorno que são 
susceptíveis de dar à Sociedade actual e às gerações futuras. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- As aulas teórico-práticas caracterizam-se pela exposição oral dos conteúdos com recurso à exemplificação dos mesmos, que 
serão apoiadas por pesquisas e pela realização de exercícios práticos de simulação e pela resolução de problemas sob 
supervisão da docente. Esta discute possíveis soluções com os alunos e esclarece dúvidas apresentadas. Os alunos continuam 

a resolução dos problemas propostos nas suas horas de trabalho autónomo; 

- O processo de ensino/aprendizagem é apoiado por uma plataforma de ensino à distância que permite várias  formas de 
interacção entre alunos e docente, permitindo a publicitação de notícias acerca do funcionamento das aulas e de diverso 
material de apoio à unidade curricular. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino e avaliação utilizadas visam atingir directamente os objectivos propostos na unidade curricular de 
Ética Empresarial, permitindo aos alunos a aquisição de competências fundamentais. Nas horas de contacto os alunos têm 
oportunidade de aprender com situações de exposição de matéria a qual é acompanhada com a resolução de exercícios 

práticos, permitindo dessa forma a aplicação de conhecimentos adquiridos, bem como o desenvolvimento de capacidades de 
análise, reflexão e compreensão dos diversos temas subjacentes à unidade curricular. Ao nível do tempo de trabalho autónomo, 
os alunos têm oportunidade de investigar com autonomia pesquisando bibliografia, consultando a internet, fazendo leituras, 
praticando exercícios 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita através de aulas expositivas, práticas de pesquisa de literatura, apresentações e análise de artigos de 
investigação e estudo orientado, com recurso às novas tecnologias. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Arruda, M. C. C. (2001). Código de Ética. Lisboa, Negócios Editora. 

Barata, Alberto da Silva (1996). Contabilidade, Auditoria e Ética em Negócios. Lisboa, Editorial Noticiais. 

Ferreira, Rogério Fernandes (2002). Encruzilhadas. Lisboa, Edição Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, 181-2. 

Ferreira, Rogério Fernandes (1999). Gestão, Contabilidade e Fiscalidade, 2ª Edição revista. Lisboa, Editorial Notícias. 

Moreira, José Manuel (1996). Ética, Economia e Política. Porto, Lello & Irmão Editores. 

Moreira, José Manuel (2008). A Contas com a Ética Empresarial, 2ª Edição. Cascais, Principia. 

Nunes, Cristina Brandão (2004). A Ética Empresarial e os Fundos Socialmente Responsáveis. Porto, Vida Económica. 

Singer, Peter (2002). Ética Prática. Lisboa, Gradiva 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ano letivo de entrada em vigor: 2013/2014 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2011-04-13 


