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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935019 - Empreendedorismo 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 345 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Jacinto Descalço Bilau 

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) 

50       24                                     26 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

a) Sensibilizar os alunos para a importância de uma atitude empreendedora na sociedade actual; 

b) Compreender o processo de identificação / geração de oportunidades de negócio; 

c) Conhecer e aplicar os critérios para avaliação da oportunidade de negócio; 

d) Identificar as componentes estruturantes do conceito de negócio; 

e) Conhecer as metodologias utilizadas para inventariar os recursos necessários à implementação de um novo negócio; 

f) Compreender as técnicas utilizadas para calcular as necessidades de financiamento e a rentabilidade de um novo negócio; 

g) Identificar potenciais fontes de financiamento de novos negócios; 

h) Desenvolver um plano de negócios. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Empreendedorismo e desenvolvimento económico 

2. A atitude empreendedora 

3. Ideias de negócio e identificação de oportunidades 

4. Análise e avaliação de oportunidades de negócio 

5. Planeamento financeiro de novos negócios 

6. O financiamento de novos negócios 

7. O plano de negócios 

8. Implementação do plano de negócio 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os primeiros dois pontos do programa pretendem de uma forma geral sensibilizar os alunos para a importância uma atitude 
empreendedora na sociedade actual. Os Ponto 3 a 8 do programa, cujo desenvolvimento corresponde a 4/5 das horas de 
contacto, respondem aos restantes objectivos da unidade curricular. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



Página 2 de 2 

<<Máximo de 1000 caracteres com espaços>> 

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

As metodologias de ensino propostas estimulam a capacidade do aluno para identificar uma oportunidade de negócio real. 
Permitem a sua discussão prévia no grupo, permitem a negociação entre elementos do grupo e conduzem à elaboração de uma 
análise crítica na sequência do confronto com as opiniões emitidas pelo docente e restantes colegas da turma. São também 
uma excelente oportunidade de o aluno testar a sua capacidade de trabalhar em equipa. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- Realização de um trabalho individual ou em grupo 

- Participação na discussão dos trabalhos de grupo da turma 
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McGraw Hill. 

Bygrave , W.D. and Zacharakis , A. ( 2004 ). The Portable MBA in Entrepreneurship (The (6) Portable MBA Series), 3rd edition, 
A.L. (Editors), New York: Wiley. 

Hisrich, R., Peters M. e Shepherd D. (2010) Entrepreneurship (8th Ed.). Boston: McGraw Hill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2012-10-10 


