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Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK  

 

 

 

 

Nome do Módulo: Literacia Financeira 

Topico 4 Título: Oportunidades de financiamento externo 

Plano de Aulas 15  – Empréstimo bancário, investidores e business angels 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre os princípios básicos 
do empréstimo bancário, investidores e business angels 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamentos 

 Sala de aula 

 Acesso à Intenet 

 Projetor 

 Quando Branco 

Ferramentas/ Materiais 

 Papel A3   

 Posts- its 

 Documento de apoio 1 
 

Tarefas Principais  

1. Tarefa 1: Compreender os princípios básicos da missão do 
investidor e do business angel, empréstimo bancário  

1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Folha 
de Apoio 1) 
1.2 Peça aos estudantes para abrirem o motor de busca e 
escreverem as palavras-chave "business angels no país X" (5 min.) 
1.3. pedir aos estudantes que encontrem um vídeo sobre business 
angels no país X (5 min.) 
1.4 Peça aos estudantes para escreverem este link da página web e 
partilharem com outros, bem como o link de vídeo (20 mins) 
 

2. Tarefa 2: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Empréstimo bancário, investidores e 

business angels 

 

 

Definição: Descrição: 

Business angel Um business angel é um indivíduo independente que fornece capital para 
o desenvolvimento de um negócio. Tipicamente, os indivíduos ricos, 
business angels (ou investidores anjo) têm como objectivo ajudar os 
indivíduos empreendedores a ter sucesso com uma ideia de negócio, 
investindo o seu próprio dinheiro. O ângulo de negócio pode investir 
dinheiro em retorno recebendo acções da empresa, não sendo 
obrigatório 51%. 

Investidores  pessoa singular ou fundo de investimento que invista dinheiro em troca 
de acções da empresa e esteja disposto a ganhar ou vender a empresa 
quando chegar a altura, investe geralmente em ideias de negócio 
inovadoras e com potencial global ou internacional e exige pelo menos 
51% das acções da empresa. 

Empréstimo Bancário bancos garantem empréstimos através de uma garantia imobiliária ou 
pedem a outra pessoa que dê essa garantia, nomeadamente para se 
tornarem um fiador. Isto é muito arriscado para um fiador para outra 
pessoa, pois há sempre a possibilidade de não devolver o empréstimo 
bancário a tempo.  
Existem várias opções para a criação de pequenas empresas nos países 
da UE e o empréstimo bancário é uma dessas opções. Normalmente 
existem bancos estatais de desenvolvimento cuja principal missão é o 
apoio às micro, pequenas empresas e ao auto-emprego.   

 

 

 

 

 

 

 


