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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2021/2022

Contabilidade

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 13772/2014 - 12/11/2014

Ficha da Unidade Curricular: Ética e Governação das Sociedades.

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, TP:45.0;

Ano | Semestre: 3 | S2

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 905631

Área Científica: Gestão

Docente Responsável

Carla Maria Freitas dos Santos Joaquim

Professor Adjunto

Docente(s)

Carla Maria Freitas dos Santos Joaquim

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Desenvolver a problemática da participação dos stakeholders no governo das empresas, e sua

responsabilidade social

Abordagem dos princípios éticos e deontológicos, estudar o Código Deontológico da OCC.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Desenvolver a problemática da participação dos stakeholders no governo das empresas, e sua

responsabilidade social

Abordar os princípios éticos e deontológicos, e especialmente, estudar o Código Deontológico

dos Contabilistas Certificados, no sentido de fortalecer e prestigiar a profissão.

ODS 4 - Educação de Qualidade

ODS 16 - Paz, justiça e Instituições Eficazes

Conteúdos Programáticos

1.Noções e conceitos de Ética e Deontologia
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2.Ética Empresarial

3.Os determinantes individuais e sociais da dinâmica organizacional

4.Princípios deontológicos e valores profissionais

5.Estatuto e Código Deontológico da Ordem dos contabilistas certificados

6.Códigos de ética de organizações profissionais

7.Organizações profissionais de áreas conexas com a contabilidade

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1.Noções e conceitos de Ética e Deontologia

1.1.Breve história da ética

1.2. Conceitos de ética e Deontologia

2.Ética Empresarial

2.1.A ética e as Empresas

2.2.A empresa como organização eticamente responsável

3. Os determinantes individuais e sociais da dinâmica organizacional

3.1. A motivação humana no trabalho

3.2.A liderança e o seu impacto nos indivíduos, grupos e organizações

4. Princípios deontológicos e valores profissionais

4.1. Princípios deontológicos, enquadramento

4.2. Valores profissionais, suas implicações

5. Estatuto e Código Deontológico da Ordem dos contabilistas certificados

5.1. Evolução dos Estatuto e do Código Deontológico

5.2. Âmbito, deveres e responsabilidades

6. Códigos de ética de organizações profissionais

6.1. Análise e comparação entre organizações

6.2. Interligações e implicações dos códigos entre organizações

7. Organizações profissionais de áreas conexas com a contabilidade

7.1. Estudo das Organizações profissionais de áreas conexas com a contabilidade

7.2. Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

7.3. Incompatibilidades e conflitos de interesses

Metodologias de avaliação

Avaliação Contínua: dois trabalhos práticos com apresentação com uma ponderação de 50%,

teste escrito com classificação mínima de 8 (oito) valores, com uma ponderação de 50%. os

alunos com classificação superior a 10 (dez) valores serão dispensados de Exame.

Avaliação não contínua: uma prova escrita. Os alunos serão aprovados com classificação igual

ou superior a 10 (dez) valores.

Software utilizado em aula

Estágio

Não aplicável.
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Bibliografia recomendada

- Helena e cardoso, C. (2007). Gestão Ética e Socialmente Responsável . 2ª, RH. Lisboa
- César, A. (2008). Introdução à Ética Empresarial . 1ª Edição, Princípia Editora. lisboa
- Arménio, R. e Miguel, C. e Nuno, C. e Helena, G. (2007). Gestão Ética e Socialmente
Responsável . 2ª Edição, Editora RH. Lisboa
- Rocha, A. (2010). Ética e Deontologia e Responsabilidade Social . Vida Económica. 2010
- Neves, M. e Neves, J. (2018). Ética Aplicada à Economia . Edições 70. Lisboa

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Os conteúdos programáticos da unidade curricular em questão têm como objectivo apresentar a

noção de ética e deontologia, ética empresarial, a empresa como organização eticamente

responsável seus determinantes individuais e sociais da dinâmica organizacional, bem como os

Estatuto e Código Deontológico dos CC visando, desta forma, atingir os objectivos da unidade

curricular que visa desenvolver a problemática da participação dos stakeholders no governo das

empresas, e sua responsabilidade social, abordar os princípios éticos e deontológicos, e

especialmente, estudar o Código Deontológico dos Contabilistas Certificados.

Metodologias de ensino

Temas da atualidade e discussão de case studies, de acordo com o programa ministrado;

Consultas e desenvolvimento de trabalhos práticos tendo em consideração os temas

apresentados;

Equipamento audiovisual de apoio (data-show, power-point).

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Entrega das apresentações elaboradas pelo professor, com todos os conteúdos programáticos

incluídos no programa da disciplina; Temas da atualidade e discussão de estudos de caso, de

acordo com o programa ministrado

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento

sustentável, proporcionar o acesso á justiça para todos e construir instituições

eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis;

DocId:1e694a0d87c8596c17a23e2c3de3fd00f5461a2ed3b20cf11229b466823e8059f5be2827c8d45e7fa6684be4c22d19c625c3c1d34cbc54c203deec31cbee76a0
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