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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
Tópico 1 Título: Registro empresarial
Plano de aula 1 - A importância do empreendedorismo e do registo da sociedade anónima
Duração: 60 minutos

Objetivo

Grupo Alvo

Local/Equipamentos

Ferramentas/ Materiais

Tarefas Principais

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a
informação necessária aos alunos adultos sobre a importância do
empreendedorismo e do registo de sociedades de responsabilidade
limitada
Adultos (especialmente mulheres)








Sala de aula
Acesso à Intenet
Projetor
Quando Branco
Papel A3
Posts- its
Documento de apoio 1

1. Tarefa 1: Compreender a importância do
empreendedorismo
1.1 Dar tarefa individual para que todos escrevam em notas
pegajosas as ideias por que o empreendedorismo é
importante para eles: (20 mins)
1.2 Dividir a turma para trabalhar em equipa. As equipas
devem ser formatadas a partir de 2-3 pessoas. (5 mins)
1.3 Forneça aos seus alunos o papel A3. Eles precisam de
agrupar todas as ideias individuais sobre a importância do
empreendedorismo em grupos. (15 mins)
1.4 Peça a cada grupo que apresente o resultado do trabalho
de grupo (2 min por grupo)
2. Tarefa 2: registo de sociedade de responsabilidade limitada
privada
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2.1 Pedir aos estudantes para abrirem a página oficial do
Registo Estatal de Empresas (ver Folha de Apoio 1) (10 mins)
2.2 Pedir-lhes que encontrem informações online sobre os
custos de registo de empresas no país.
3. Tarefa 3: Conclusão (10 mins)
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Registo de sociedade anónima

País
Letónia
Chipre

Bulgária
Portugal

Montante do capital social mínimo
completo em euros

Link para instituição pública responsável
pelo registo de empresas

2800 EUR
Não há requisitos obrigatórios para um
capital social mínimo para uma sociedade
de responsabilidade limitada privada.
recomendar depósito 1000 EU
2500 EUR
Desde 1 EUR

https://www.ur.gov.lv/en/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/L
andingPage_el/LandingPage_el?OpenPage

Definição:
1. EMPRESA DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA também conhecida por LTD

2. 2. capital social mínimo total

https://portal.registryagency.bg/
https://eportugal.gov.pt/en/espacoempresa/empresa-online

Descrição:
LTD é uma pessoa colectiva (não natural) que está
estabelecida para realizar negócios legalmente.
A própria forma explica que a responsabilidade desta
empresa é normalmente limitada pelo capital
próprio.
O capital social é legalmente definido como uma
quantidade mínima de dinheiro e/ou valor dos bens
(em espécie) que uma pessoa investe antes do
registo da empresa.
O capital social está a tornar-se uma garantia para as
actividades comerciais e normalmente a empresa
corre riscos com este capital social.
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