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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 aula 13 – Opções de financiamento 

Duração: 60 minutos 

Objetivos 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos adultos sobre os princípios básicos 
das opções de financiamento. 

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 
 

Principais Tarefas 

1. Tarefa 1: Compreender os princípios básicos das opções de 
financiamento 

1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Folha 
de Apoio 1) 
1.2 Dar tarefa individual para que todos pensem quanto dinheiro é 
necessário para iniciar o seu próprio negócio ou trabalho 
independente (10 minutos) 
1.3 Peça aos estudantes para abrirem o motor de busca e digitarem 
as palavras-chave "financiamento para início de negócios no país X" 
(10 mins) 
1.4 Peça-lhes que escrevam este link da página web e partilhem com 
outros (10 min.) 
 

2. Tarefa 3: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: A importância do cálculo de preços e 

custos 

 

 

Definição: Descrição:  

1. POSSUIR DINHEIRO DA 
POUPANÇA 
 

esta é uma boa opção e não é de todo arriscada, mas todos 
têm poupanças suficientes para iniciar o seu próprio negócio 

1. 3F (FAMÍLIA, AMIGOS, TOLOS) 

 
por outras palavras, pedimos dinheiro emprestado aos nossos 
familiares, amigos e pessoas que possamos conhecer e que 
confiem em nós, também vulgarmente nomeados como 
"tolos". 

2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO Dívida bancária com certas regras e taxa de juro 

3. INVESTIDORES E BUSINESS 
ANGELS 

pessoas singulares ou fundos de investimento que invistam 
dinheiro em troca de acções da empresa e que estejam 
dispostos a ganhar ou vender a empresa quando chegar a 
altura, investem geralmente em ideias de negócio inovadoras 
e com potencial global ou internacional 

4. PROGRAMAS DE APOIO POR 
MUNICÍPIO LOCAL OU GOVERNO 
NACIONAL 

normalmente oferecida para o desenvolvimento do 
empreendedorismo local 

5. PROGRAMAS DE APOIO 
INTERNACIONAL COMO OS 
FUNDOS DA UNIÃO EUROPEIA 

normalmente oferecida para o desenvolvimento do 
empreendedorismo à escala da UE e requer também parceiros 
no estrangeiro 

6. CROWDFUNDING a prática de angariar fundos para um projecto através de 
pequenas quantias de dinheiro de várias pessoas 

 

 

 

 

 

 

 


