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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989113 – Inovação e Empreendedorismo 
Ano 2 Trimestre 1 Área CNAEF: 345 ECTS: 4 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sónia Isabel Duarte Vieira 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(S) 
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(E) 

Orientação 
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(OT) 

Outra 
 (O) 

100       10 10                               80 
 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Num contexto em que ao engenheiro é solicitado um perfil multifacetado, esta unidade curricular procura introduzir a 
terminologia e os princípios gerais da Inovação e o Empreendedorismo, facultando aos futuros engenheiros competências 
básicas no domínio do empreendedorismo e criando os alicerce para que o discente possa desenvolver a capacidade de 
interagir de forma critica e empreendedora com todos os stakeholders envolvidos no seu negócio. Procura ainda estimular a 
criação de competências de empreendedorismo e espírito inovador, tanto em ambiente empresarial como em outros contextos 
organizacionais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Empreendedorismo e desenvolvimento económico; O Empreendedorismo em Portugal; 

A atitude empreendedora; 

Inovação: Tipologia e Classificações; Gestão da Inovação; 

A ligação da inovação ao empreendedorismo; O processo de criação de novas empresas: 

- Ideias de negócio e identificação de oportunidades; 

- Análise e avaliação de oportunidades de negócio; 

- O plano de negócios; 

- Planeamento Estratégico do Negócio; 

- Produtos e Serviços; 

- Análise de Mercado; 

- Plano de Marketing; 

- Plano Financeiro; 

- Implementação do plano de negócios. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com os conteúdos programáticos propostos será possível atingir os objetivos de aprendizagem. No início, pretendemos 
introduzir algumas considerações sobre empreendedorismo, com o intuito de sensibilizar os alunos para: 

A importância da inovação e da atitude empreendedora na sociedade atual;  Compreender o processo de gestão da inovação 
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no seio da empresa; Compreender o processo de identificação/geração de oportunidades de negócio; Conhecer e aplicar os 
critérios para avaliação da oportunidade de negócio; Identificar as componentes estruturantes do conceito de negócio; Conhecer 
as metodologias utilizadas para inventariar os recursos necessários para a implementação de um novo negócio; Compreender 
as técnicas utilizadas para calcular a rentabilidade de um novo negócio; Identificar potenciais fontes de financiamento de novos 
negócios; e por fim, compreender como se estrutura um plano de negócios. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo e método interactivo. 

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

O método expositivo visa apresentar os conteúdos programáticos durante as aulas teóricas. 

Uma componente prática onde se pretendem ilustrar situações reais, através da resolução de exercícios e o método de estudo 
de caso. O método do estudo de caso visa desenvolver a capacidade de análise crítica de dados de informação e treinar a 
capacidade de decidir com base na ponderação das várias alternativas. 

No método interativo utilização da discussão crítica e analitica no sentido de complementar o trabalho prático. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: Reflexão de artigos científicos; 

Trabalho prático de avaliação. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Global Entrepreneurship Monitor (2008), “The Global Entrepreneurship Monitor: Portugal 2007”, disponível em 
http://www.spi.pt/Downloads/GEM.pdf; 

Finch, B. (2010), “ Como Elaborar um Plano de Negócios – Crie uma estratégia – Preveja a situação financeira – Produza um 
documento convincente, SmartBook; 

Sarkar, S. (2007). “Empreendedorismo e Inovação”, Escolar Editora, 1ª edição. 
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