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FINE2WORK FRAMEWORK  

MÓDULO 2: LITERACIA FINANCEIRA 
 

1. Descrição geral do módulo 
O módulo "Literacia Financeira" fornece informação sobre o crowdfunding com os elementos básicos dos princípios de crowdfunding, estrutura de preços e 

custos - como determinar o valor dos produtos e serviços e compreender se o cálculo potencial do negócio é viável, oportunidades de financiamento 

externo para iniciar pequenas empresas próprias ou actividades de auto-emprego. Os adultos aprenderão como fazê-lo:Determine the value of products 

and services 

2. Calcular a estrutura de custos do próprio início da pequena empresa/emprego independente 

3. Procura de oportunidades de financiamento externo 

4. Compreender o conceito e os princípios do crowdfunding  

 

5. Lista de Tópicos: 
Tópico 1: Estrutura de preços e custos 

Descrição: O principal objectivo deste tópico é apresentar aos alunos adultos como calcular o valor dos produtos e serviços fornecidos. Os principais 

resultados da aprendizagem para os aprendentes adultos serão a capacidade de estimar o preço da venda de bens e da prestação de serviços, a estrutura 

de custos e os princípios de receitas.  

Tópico 2: Crowdfunding 

Descrição: O tópico do crowdfunding contém materiais que ajudarão os alunos adultos a compreender as definições e conceitos básicos de crowdfunding. 

Os resultados básicos da aprendizagem são compreender os termos crowdfunding, os princípios de crowdfunding, as plataformas globais mais populares de 

crowdfunding e os estudos de casos de sucesso de pequenos e médios, bem como de pessoas que trabalham por conta própria.Topic 3: External funding 

opportunities 

Tópico 3: Oportunidades de financiamento externo 

Descrição: O principal objectivo deste tópico é fornecer informação útil sobre as oportunidades de financiamento externo nos países dos parceiros do 

projecto para o início de pequenas empresas ou de trabalho por conta própria, bem como alguns exemplos práticos de adultos que iniciaram o seu próprio 
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negócio sendo em casa ou fazendo trabalho remoto para inspirar os aprendizes adultos a iniciar o seu próprio empreendedorismo. Os resultados básicos da 

aprendizagem são o conhecimento de como procurar financiamento externo em linha nos países dos parceiros do projecto, analisar os benefícios e riscos 

das oportunidades de financiamento. 

 

MÓDULO 2: LITERACIA FINANCEIRA 

 Objectivos principais: CONHECIMENTO 
 (No contexto do EQF, o 

conhecimento é descrito como 
teórico e/ou factual) 

COMPETÊNCIAS 
(No contexto do EQF, as 

competências são descritas 
como práticas) 

ATITUDES 
(No contexto do EQF, a 

atitude é descrita como a 
capacidade do 

aprender a aplicar 
conhecimentos e 

competências de forma 
autónoma e com 
responsabilidade) 

Actividades/Planos de Aula 

Tópico 1.1: 
Registo de 
empresas 

O principal objectivo 
deste tópico é fornecer 
as informações 
necessárias sobre o 
registo de uma 
sociedade de 
responsabilidade 
limitada ou auto-
emprego 

1.Compreendo a 
importância do 
empreendedorismo 
2. Compreendo os 
princípios básicos da criação 
de empresas em termos de 
funções legais e valor das 
acções 
3. Compreendo os 
princípios básicos os 
princípios básicos do registo 
do trabalho independente 
4. Compreendo os 
princípios básicos do plano 
de acção e o cálculo 
financeiro antes do registo 

1. Eu sei onde registar a 
empresa. 
2. Sei onde registar a 
empresa por conta própria. 
3. Sei como procurar em linha 
por organizações de registo. 

1. Sou capaz de usar para 
determinar o meu papel na 
empresa. 
2. Sou capaz de utilizar 
plataformas de registo de 
empresas em linha. 

Planos de Aula 1 – 4  
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Tópico 1.2: 
Estrutura de 
preços e custos  

O principal objectivo 
deste tópico é fornecer 
as informações 
necessárias sobre os 
preços de serviços e 
bens 

1. Compreendo os principais 
componentes necessários 
para o cálculo do valor dos 
produtos e serviços 
fornecidos  
2.  Compreendo a 
importância do cálculo 
3. Compreendo os termos 
"custos fixos" e "custos 
variáveis". 
4. Compreendo a estrutura 
de preços 

1. Eu sei como calcular o valor 
dos produtos e serviços 
fornecidos  
2. Sei como procurar 
informação online sobre o 
cálculo da estrutura de custos 
e preços, incluindo 
ferramentas digitais de 
cálculo 
3. Sei como utilizar vários 
sítios informativos, tais como 
plataformas de alfabetização 
financeira em linha 
4. Eu sei quais são os meus 
custos fixos e variáveis 

1. Sou capaz de utilizar 
plataformas em linha sobre 
literacia financeira 
2. Sou capaz de calcular o 
valor dos produtos e 
serviços entregues  
3. Sou capaz de reconhecer 
e identificar a estrutura de 
custos para o início do meu 
próprio negócio/emprego 
4.  Sou capaz de calcular 
custos fixos e variáveis 

Planos de Aula 5 – 8  

Tópico 1.3: 
Crowdfunding 
 

O principal objectivo 
deste tópico é 
apresentar aos alunos 
adultos o conceito de 
crowdfunding como 
instrumento 
actualizado de 
atracção financeira 

1.Compreendo o conceito 
de crowdfunding 
2.Compreendo os princípios 
do crowdfunding 
3.Compreendo as regras de 
crowdfunding  
4.Compreendo os 
benefícios do crowdfunding  
 

1. Sei como começar a 
campanha de financiamento 
de multidões como 
empresário 
2. Eu sei como participar no 
financiamento de multidões 
como pessoa singular 
3. Eu sei como procurar várias 
plataformas de 
financiamento de multidões 
em linha 

1. Sou capaz de aplicar o 
conceito de crowdfunding 
às minhas necessidades 
comerciais 
2. Sou capaz de identificar 
os riscos e benefícios 
relacionados com o 
crowdfunding online 
3. Sou capaz de partilhar e 
colaborar com outros em 
termos de crowdfunding  
4. Posso encontrar online 
várias plataformas 
internacionais de 
financiamento de 
multidões 

Planos de Aula 9 - 12 
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Tópico 1.4:  
Oportunidades 
de 
financiamento 
externo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O principal objectivo 
deste tópico é fornecer 
informações úteis 
sobre as oportunidades 
de financiamento 
externo nos países dos 
parceiros do projecto 
para pequenas 
empresas ou auto-
emprego 
 
 

1.Compreendo as várias 
opções de financiamento  
2.Compreendo as várias 
oportunidades de 
financiamento externo (por 
exemplo, programas 
nacionais nos países 
parceiros, programas 
financiados pela UE para o 
arranque de pequenas 
empresas) 
3.Compreendo os 
benefícios e riscos do 
financiamento externo 
4.Compreendo as 
oportunidades de 
financiamento da UE 

1.Eu sei onde procurar 
financiamento externo em 
linha nos países dos parceiros 
do projecto 
2.Conheço os benefícios do 
financiamento externo 
3.Conheço os riscos de 
financiamento externo 
4.Sei qual é a diferença entre 
3F, empréstimo bancário, 
investidores e business 
angels 

1.Sou capaz de procurar em 
linha por financiamento 
externo nos países dos 
parceiros do projecto 
2.Sou capaz de seleccionar 
a fonte de financiamento 
externo mais apropriada 
para iniciar a sua própria 
pequena 
empresa/emprego 
independente  
3.Sou capaz de analisar os 
benefícios e riscos do 
financiamento externo  
4.Sou capaz de trabalhar 
em rede com organizações 
de financiamento externas 

Planos de Aula 13 -16 

 


