
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9080017 - Empreendedorismo 

Área cientifica: Ciências Agronómicas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Vítor João Pereira Domingues Martinho, 

Horas de contacto (**): T - 30; P - 30 

Tempo total de trabalho (horas): 138 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Com os conhecimentos transmitidos nesta unidade curricular pretende-se que o estudante saiba o que é o 

empreendedorismo, conheça e saiba aplicar as técnicas e os conceitos de empreendedorismo aos negócios 

alimentares, nomeadamente os relacionados com a geração e implementação de ideias inovadoras. Pretendese, ainda, que o 

estudante seja capaz de aplicar os conceitos de empreendedorismo na elaboração de planos de negócio alimentares, 

nomeadamente no que diz respeito à análise económico-financeira dos investimentos. 

Concluída a unidade curricular o estudante será possuidor das seguintes competências: 

•Gerar ideias para negócios alimentares; 

•Elaborar planos de negócio; 

•Analisar planos de negócio. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

PARTE I – INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO ALIMENTAR 

O que é o empreendedorismo / Conceitos de empreendedorismo / Evolução do empreendedorismo / Empreendedorismo nos 

dias de hoje / Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável 

PARTE II – OS EMPREENDEDORES ALIMENTARES 

Características dos empreendedores / Importância dos empreendedores para a sociedade / Testes de avaliação da capacidade 

empreendedora 

PARTE III – GERAÇÃO DE IDEIAS DE NEGÓCIO ALIMENTAR 

Ideias de negócio inovadoras / Dinâmica dos grupos / Métodos de geração de ideias / Da ideia ao negócio 

PARTE IV – PLANOS DE NEGÓCIO ALIMENTAR 

Recolha de informação / Apoios públicos / Legislação relacionada / Elaboração de orçamentos / Implicações fiscais 



PARTE V – ANÁLISES ECONÓMICO-FINANCEIRAS 

Taxas de juro / Processos financeiros / Critérios de análise de viabilidade económico-financeira 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Nas aulas teóricas serão apresentados pelo docente os conceitos fundamentais à compreensão dos fenómenos envolvidos no 

empreendedorismo alimentar e nas aulas teórico-práticas serão resolvidos problemas sobre os diferentes assuntos abordados. 

É privilegiada a realização de trabalhos em grupo e a respetiva a presentação em contexto de sala de aula perante os restantes 

colegas. 

São utilizadas as novas tecnologias nas aulas, com recurso a powerpoints e apresentação com datashow, e no 

contacto com os alunos é privilegiada a utilização de ferramentas de “e-learning” através da plataforma Moodle. 

Avaliação: 

Está prevista uma avaliação contínua durante o período letivo, que engloba as componentes: 1. Elaboração de 

um trabalho em grupo e 2. Avaliação individual: participação nas aulas, manifestação de interesse e acompanhamento; 

Em complementaridade está prevista a realização de uma prova de exame final. 

 

Bibliografia resumida 

Lindon, Denis e outros (2008). Mercator Teoria e Prática do Marketing. Publicações D. Quixote, 11ª edição, Lisboa. 

Ferreira, Manuel e outros (2008). Ser Empreendedor Pensar, Criar e Moldar a Nova Empresa. Edições Sílabo, Lisboa 

Sarkar, Soumodip (2010). Empreendedorismo e Inovação. Escolar Editora, Lisboa. 

SEDES (2007). Guia do Empreendedorismo. SEDES, Lisboa. 

  


