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Objetivos / Competências 

Objetivos: 

- Elucidar o conceito de empreendedorismo, empreendedor e inovação; 

- Sensibilizar para a importância do empreendedorismo no ramo da ciência e tecnologia animal; 

- Transmitir os ensinamentos necessários para a criação de empresas em meio urbano e rural; 

- Explicar o plano de negócios de uma empresa e as diferentes fases que o integram; 

- Visualizar casos de sucesso de empreendedorismo no ramo da ciência e tecnologia animal. 

Competências: 

Ser capaz de: 

- Detetar oportunidades de negócio no ramo da ciência e tecnologia animal; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos empreendedores; 

- Desenvolver o processo de criação de uma empresa nas áreas da ciência e tecnologia animal; 

- Desenvolver o plano de negócio de uma empresa do ramo da ciência e tecnologia animal. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

1. Introdução ao empreendedorismo 

1.1 Emergência e história do empreendedorismo 

1.2 Conceito de empreendedorismo e empreendedor 

1.3 O empreendedorismo e o crescimento da Economia Nacional e Regional 

1.4 Tipos de empreendedorismo 

2. Empreendedorismo e inovação 

2.1 Conceito de Inovação 



2.2 Tipologias e classificações da inovação 

2.3 Inovações em Ciência e Tecnologia Animal 

3. Plano de negócio da empresa do ramo da ciência e tecnologia animal 

3.1 Dimensões a considerar pelo empreendedor na criação da empresa 

3.2 Elaboração da Análise SWOT 

3.3 Definição dos objetivos qualitativos e quantitativos da empresa 

3.4 Definição das opções estratégicas: segmentação de mercado, posicionamento e fontes de mercado; 

3.5 Operacionalização das políticas operacionais: produto, preço, comunicação e distribuição 

4. Estudos de caso de empreendedorismo em ciência e tecnologia animal 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

- Exposição das componentes teóricas com base nas tecnologias de informação e comunicação (nomeadamente internet); 

- Elaboração de fichas formativas sobre as matérias lecionadas na componente teórica; 

- Elaboração de trabalhos individuais e de grupo elaborados pelos alunos nas aulas teórico-práticas com o objetivo de aplicar e 

alicerçar os conhecimentos transmitidos; 

- Análise de um artigo científico sobre empreendedorismo. 

A avaliação far-se-á mediante a realização de uma prova escrita e de trabalhos de investigação (individuais e de grupo) 

desenvolvidos pelo aluno ao longo do semestre. 
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