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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: 915230/999430 - Planeamento e Controlo de Gestão 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 345 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carlos Manuel Lopes Borralho 

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       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivo geral: 

- Dotar os alunos da capacidade para discutir os conceitos associados ao controlo de gestão, bem como das competências para 
enunciar os elementos nucleares de um sistema de controlo. 

Objetivos específicos: 

- Compreender a complementaridade e interligação entre contabilidade, gestão orçamental e controlo de gestão, sendo capaz 
de caracterizar as relações estabelecidas; 

- Enunciar a nomenclatura e conceitos utilizados no processo de planeamento e construção orçamental, bem como no controlo 
de gestão; 

- Definir, caracterizar e implementar um sistema de monitorização de desempenho, explicitando detalhadamente objetivos e 
indicadores de performance; 

- Compreender os princípios, potencial e limitações de um sistema de avaliação de desempenho e as técnicas a que pode 
recorrer; 

- Perceber o conceito e a utilização do Economic Value Added (EVA); 

- Caracterizar detalhadamente o Balanced Scorecard e explicar a sua utilidade como instrumento de controlo.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Definição e bases do controlo de gestão 

2. Planeamento tático e operacional 

2.1. A relação entre planeamento, controlo e gestão estratégica 

2.2. Modelos de planeamento 

2.3. Planeamento, funções, processos e qualidade 

2.4. TQM versus qualidade certificada 

3. Orçamentação 

3.1. Programas, orçamentos e demonstrações previsionais 

3.2. Orçamentos e tomada de decisão 
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3.3. A gestão orçamental como base de controlo 

4. Informação, custos e desempenho 

4.1. O papel da Contabilidade Analítica 

4.2. Métodos de custeio 

4.3. Custeio baseado em atividades 

4.4. Contabilidade de gestão estratégica 

5. Controlo e avaliação do desempenho 

5.1. Abordagem cibernética e não cibernética 

5.2. Classificação do controlo e desvios 

5.3. Preços de transferência 

5.4. A avaliação da performance pelo Valor Económico Acrescentado 

6. Implementação de um sistema de controlo de gestão 

6.1. Indicadores quantitativos e qualitativos 

6.2. Tableaux Bord versus Balanced Scorecard 

6.3. Balanced Scorecard e indicadores   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular iremos integrar perspetivas e vincar a relação indissociável de Planeamento e Controlo, relevando tais 
elementos, posicionando-os enquanto sustentáculos da operacionalização de opções estratégicas previamente assumidas, 
vincando o seu cunho pragmático, resultado do foco em atividades com âmbito e enquadramento temporal delimitado. 

O planeamento não se dissocia da capacidade de definir antecipadamente um conjunto de ações ou intenções. Dito de outra 
forma, da pró-atividade. É também um referencial a partir do qual o controlo pode ser efetivamente estruturado.  

O desenvolvimento de raciocínio crítico, centrado no desempenho enquanto meio e não um fim, e que importa monitorizar a 
partir de um posicionamento sistémico, traduz o propósito mais amplo desta unidade curricular      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Existirá recurso ao método pedagógico expositivo, método pedagógico interrogativo e método pedagógico demonstrativo. 

No domínio das técnicas pedagógicas irá ser dado particular relevo ao brainstorming. 

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

A unidade curricular é centrada no desenvolvimento de competências básicas para análise multidimensional do desempenho 
organizacional. 

Trata-se de uma unidade curricular aglutinadora que procura reforçar o relacionamento de conteúdos associados a uma função 
basilar da Gestão – o controlo. 

Dito de outra forma a unidade curricular vinca a importância da monitorização efetivamente pragmática, capaz de, em tempo 
útil, potenciar as ações corretivas que vierem a ser necessárias para permitir a concretização de planos. 

O desenvolvimento de competências para a tomada de decisão cibernética, refletida, atempada, efetivamente suportada num 
sistema de controlo capaz de induzir ações corretivas, esteado em objetivos, indicadores e metas explícitas, é o intento a 
estimular nos futuros graduados em Gestão de Empresas.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos: 

- Trabalho de grupo – relatório escrito: 20% 

- Trabalho de grupo – apresentação: 5% 

- Questões aula (4): 10% 

Teste individual: 

- Teste escrito: 65% 

Têm dispensa de exame final os alunos cuja média ponderada seja superior a 10 valores. 
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