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Objectivos da unidade curricular e competências a adquirir 

A disciplina de Empreendedorismo tem como objectivos motivar os alunos para o empreendedorismo e para a inovação tecnológica. Nesta disciplina 
serão apresentados e discutidos temas importantes para a criação de empresas assim como para o empreendedorismo corporativo ou seja, iniciativas 
empreendedoras dentro de organizações existentes, e empreendedorismo social. 

As competências a adquirir no curso incluem a conscientização do processo de criação de um novo negócio, expor os estudantes a “questões certas” mais 
do que “respostas certas” e discutir os atributos que se correlacionam com o sucesso. É também muito importante o processo de “learning by doing”: em 
equipas os alunos irão identificar uma oportunidade de negócios e preparar um plano de negócios. As últimas sessões do curso abordarão tópicos como 
empreendedorismo corporativo e empreendedorismo social. 

Objectives of the curricular unit and competencies to be acquired 

This course is intended to motivate students for entrepreneurship and the need for technological innovation. It covers a list of topics and tools that are 
important for new venture creation as well as for the development of creative initiatives within existing enterprises.  
The competencies to be acquired in the course include the awareness of the process of new venture creation, to expose students to “right 
questions” more than “right answers” and to discuss the attributes that correlate with success. Very important here is the “learning by doing” process: in 
teams students will identify a market opportunity and prepare a business plan. The last sessions of the course will address the topics of how to be 
a corporate entrepreneur and social entrepreneurship.  

Conteúdos programáticos 

1. O empreendedorismo e as suas dimensões económica, social e individual 

2. Ideias e oportunidades de negócio 

3. Direitos de propriedade intelectual 

4. O Plano de Negócios. 

5. Análise de Mercado, Marketing, Estratégia de Mercado e Modelo de Negócios 

6. Equipas Empreendedoras e Liderança 

7. Avaliação de Projectos e Financiamento de novas empresas 

8. Empreendedorismo corporativo ou intra-empreendedorismo 

9. Empreendedorismo Social 

Syllabus 

1. Introduction to Entrepreneurship  

2. Ideation 

2. Intellectual Property 

3. Market Analysis, Market Strategy and Business Model 



   

 

4. Business Plan 

5. Market Analysis, Marketing Strategy and Business Models 

6. Entrepreneurial Teams and Leadership 

7. Entrepreneurial Finance and Project Evaluation 

8. Corporate Entrepreneurship 

9. Social Entrepreneurship 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 

O objectivo do curso é motivar os alunos para o empreendedorismo e para a inovação tecnológica.  Os conteúdos programáticos  estão organizados de 
forma a abordar os aspectos essenciais no percurso de criação de uma empresa assim como para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras 
dentro de organizações. Na  primeira sessão será apresentado um enquadramento geral do empreendedorismo. Nas sessões seguintes serão abordadas a 
geração de ideias e como protegê-las incluindo estratégias de patenteamento, análise de mercado, marketing e estratégia, modelo de negócios, as 
equipas promotoras e a análise financeira. Exemplos de empreendedorismo corporativo serão discutidos em aula. Por fim, se  abordará também o 
empreendedorismo social que pode envolver inovação tecnológica e ter ou não fins lucrativos. 
 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives 

This course is intended to motivate students for entrepreneurship and the need of technological innovation. It covers a list of topics that are essential for 
new venture creation as well as for the development of creative initiatives within existing companies. The first lecture will address an overview on 
entrepreneurship. The following lectures will cover ideation, opportunity assessment, legal issues, market analysis, marketing and strategy, business 
model, the founding team, and funding. Examples of corporate entrepreneurship will be discussed. Finally, the course will also address social 
entrepreneurship, which can include technological innovation and can be in profit or non-profit organizations. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As sessões serão teórica-práticas, sendo solicitado aos alunos que realizem diversos trabalhos práticos relacionados com as diferentes componentes do 
planeamento de um negócio. Adicionalmente, os alunos em grupos deverão entregar um trabalho escrito, o Plano de Negócios que deverá ser 
apresentado num “elevator pitch” na última aula. 

A avaliação consistirá em: 

Trabalhos e sua apresentação em aula (30%) 

Equipas de alunos deverão entregar e apresentar trabalhos ao longo do semestre. Para cada trabalho um elemento do grupo será escolhido para “CEO” de 
forma a que todos os alunos tenham a oportunidade de experimentar tal papel. A nota do trabalho em que o aluno for o “CEO” da equipa pesará 40% na 
sua nota sendo os restantes 60% a média dos restantes trabalhos em grupo. 

Plano de Negócios (50%)  

A versão escrita do Plano de Negócios terá um peso de 50% na nota. 

Elevator Pitch (20%)  

A apresentação do Plano de Negócios será em formato elevator pitch e deverá ser na última aula. 

Teaching methodologies (including evaluation) 

The sessions will be theoretical practical and the students will be required hand in assignments related to business planning. Additionally, in teams 
students will have to hand in a Business Plan and present an elevator pitch in the last day of class. 
 
The evaluation will consist in: 
 
Assignments and class presentation of them (30%)  
 
In teams students will have to hand in assignments along the semester. For each assignment there will be one team CEO. This role rotates among the 
students so that all will have the opportunity to try the CEO role. The grade of the assignment where the student is the CEO will have a weight of 40% in his 
grade, and the average of the other assignments will have a weight of 60% in his students ‘grade. 



   

 

 
Business Plan (50%) 
 
The written version of the Business Plan will have a weight of 50%. 
 
Elevator Pitch (20%) 
 
The elevator pitch presentation of the Business Plan will be in the last day of class. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular 

Este curso envolve o “learning by doing”. Em equipas os alunos trabalharão num projecto que consistirá no estudo de mercado e elaboração de uma 
estratégia de comercialização de um produto ou serviço no mercado e elaboração de um plano de negócios para a criação de uma empresa. Em algumas 
aulas serão dados conceitos teóricos que poderão ajudar no desenvolvimento do projecto assim como exercícios e estudo de casos. Algumas ferramentas 
básicas assim como histórias de caminhos percorridos por outros serão apresentados. Entretanto, não há fórmulas sobre este processo. 

Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives 

This class is all about learning by doing. In teams the students will work on a project, which will consist in a market opportunity assessment and 
preparation of a go-to-market strategy for a product or service. The team will have to write a business plan for a new venture. In some classes there will be 
some theory that could be helpful for the project and also problem sets and study cases. We can provide some basic tools, and tell stories of how others 
have travelled this road. But we cannot give a formula for how this is done.  
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