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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 2 – Criação da empresa: Fundador, Co-Fundador, Membro do Conselho de 
Administração - responsabilidade e valor partilhado 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer toda a 
informação básica aos alunos adultos sobre os princípios básicos da 
criação de empresas em termos de funções legais e de partilha de 
valor. 

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 as bases do papel do Fundador, Co-
Fundador, Membro do Conselho 
1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (15 mins) 

(ver Folha de Apoio 1) 
 

2. Tarefa 2: Compreender a estimativa do valor das acções (20 
min.)  
2.1 Dar tarefa individual a todos para calcular o valor da 

acção no Exemplo 2 (15 mins) (ver Folha de Apoio 1) 
 

3. Tarefa 3: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Criação da empresa: Fundador, Co-

Fundador, Membro do Conselho de Administração - 

responsabilidade e valor partilhado 

 

 

Definição: Descrição: 

Fundador da empresa O fundador da empresa é uma pessoa que faz o registo de empresa com o 
objectivo comercial - para ganhar dinheiro e ter lucro. Esta pessoa é 
conhecida como Fundador.  
No caso de decidir fundar uma empresa sem outros sócios - torna-se 100% 
proprietário ou apenas Fundador. 

Co-Fundador No caso de convidar parceiros - então será um Co-Fundador e a propriedade 
dependerá de quanto dinheiro é investido e quantas acções recebe em troca. 

Um valor accionista é um valor nominal por cada acção.  
A empresa pode ter de 1 a 1 milhão de acções, mas este montante está sempre 
a compor 100% no total.  
Exemplo 1:  
Kate (35) e Patricia (38) são costureiras e melhores amigas. Decidiram criar 
uma empresa de costura, são óptimas a coser e a desenhar roupas. Cada 
pessoa está pronta a investir 1500 euros para criar uma empresa. O 
investimento é igual e ambos os sócios tornam-se co-fundadores com 50 % das 
acções da empresa.  
O capital social total é de 3000 euros, já que Kate investiu 1500 euros e Patricia 
investiu 1500 euros, o que é igual a 100 % das acções. A propriedade total é 
sempre igual a 100%. A maneira fácil é dividir o investimento por 100. O valor 
de uma acção é de 30 EUR ou 3000 EUR dividido por 100. 

Valor da acção Exemplo 2 Exemplo 3: 
Mike (27), Elizabeth (32) e Joe (23) são jovens desenhadores gráficos. Estão a 
trabalhar para outra empresa e vêem o potencial do negócio, já que muitas 
empresas precisam de páginas web, design para produtos e tipos de logótipos. 
Decidem criar uma empresa. Agora, isto é importante para decidir a proporção 
de propriedade. Normalmente, a pessoa que investe o maior montante será 
também o detentor da maioria da propriedade.  
Mike está disposto a investir 1000 EUR, Joe apenas 500 EUR, Elizabeth 1500 
EUR. 
Agora calcule:   
- Quantas acções terão cada pessoa?  
- Quem é o principal co-proprietário da empresa?  

 


