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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: 915227; 999427  - Empreendedorismo e Inovação 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 345 ECTS: 6,00 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Jacinto 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) 

150 30       30                               90 

 

Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Sensibilizar os alunos para a importância da inovação e de uma atitude empreendedora na sociedade actual  

Compreender o processo de gestão da inovação 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 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  

Compreender como se estrutura um plano de negócios 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Empreendedorismo e desenvolvimento económico 

2. O Empreendedorismo em Portugal 

3. A atitude empreendedora  

4. Inovação: tipologia e classificações 

5. Gestão da inovação 

6. A ligação da inovação ao empreendedorismo 

7. O processo de criação de novas empresas  

  - Ideias de negócio e identificação de oportunidades 

  - Análise e avaliação de oportunidades de negócio 

  - Planeamento financeiro de novos negócios 

  - O financiamento de novos negócios 
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  - O plano de negócios 

  - Implementação do plano de negócio 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os primeiros três pontos do programa pretendem  sensibilizar os alunos para a necessidade de uma atitude empreendedora na 
sociedade actual,  salientando a sua importância no atual contexto português. Os pontos 4 a 6 permitem  clarficar a ligação 
entre inovação e empreendedorismo e compreender o processo de gestão da inovação no seio da empresa. O Ponto 7 do 

programa, cujo desenvolvimento corresponde a 50% das horas de contacto, responde aos restantes objectivos da unidade 
curricular. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os diversos tópicos serão apresentados pelo docente em aulas teóricas que serão complementadas com aulas práticas 

destinadas a análise e debate de "casos de estudo". A abordagem pedagógica adoptada implica a  participação activa dos 
alunos (individualmente ou em grupo) na análise, discussão e apresentação dos casos propostos pelo docente.  

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

As metodologias de ensino propostas estimulam a capacidade do aluno para analisar oportunidades de negócio reais. Permitem 

a sua discussão prévia no grupo, 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 uma prova escrita 

- Realização de um trabalho em grupo 

- Participação na discussão dos trabalhos / casos propostos 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Sarkar, S. (2014). Empreendedorismo e Inovação, 3ª Edição, Escolar Editora 

Timmons, J. A. and Spnelli Jr, S. (2009) New Venture Creation- Entrepreneurship for the 21st Century, International Edition, 

McGraw Hill. 

Global Entrepreneurship Monitor (2013), “The Global Entrepreneurship Monitor: Portugal 2012”, disponível em: 

http://web.spi.pt/GEMportugal2012/files/GEM_PORTUGAL_2012.pdf; 

Colectânea de casos propostos pelo docente (actualizados anualmente). 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 
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