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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Contextualizar Portugal como um mercado alvo potencial enquanto economia emergente líder;
2. Identificar quais as estratégias específicas e principais desafios para empresas estrangeiras quando entram e organizam as suas atividades em Portugal;
3. Entender Portugal como um contexto cultural; p.e. para ilustrar o ambiente empresarial e cultural português e analisar as práticas empresariais portuguesas e a
sua adequação;
4. Comparar as práticas empresariais portuguesas com outras práticas empresariais internacionais;
5. Criar capacidade de investigação, aplicável em contexto empresarial português, para melhor entender oportunidades, desafios e obstáculos que enfrentarão
quando conduzem negócios em Portugal;
6. Aplicar competências de resolução de problemas a estudos de caso de negócios portugueses.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Entender e aplicar conceitos básicos de gestão, gestão financeira e marketing;
2. Utilizar instrumentos computacionais e navegadores de internet.

Conteúdo da unidade curricular
Enquadramento, desafios e oportunidades de mercado e estratégia de entrada. Procedimentos para iniciar um negócio em Portugal. Contexto jurídico no que diz
respeito a questões de contratação de pessoal, propriedade, proteção de investidores e execução de contratos. Possibilidades de crédito em Portugal.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Implementar negócios em Portugal
- Enquadramento do mercado
- Desafios de mercado
- Oportunidades de mercado
- Estratégia de entrada no mercado
2. Iniciar um negócio
3. Perfil económico
4. Contratar pessoal
5. Registar propriedade
6. Obter crédito
7. Proteção de investidores
8. Pagamento de impostos
9. Conduzir negócios além fronteiras
10. Executar contratos
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Métodos de ensino e de aprendizagem
As aulas cobrirão os principais princípios e conceitos do programa curricular. As aulas são estruturadas de forma a aumentar o conhecimento dos estudantes
através de várias atividades, incluindo estudos de caso, discussões e apresentações de relatórios. Dos estudantes é esperado que tenham um papel ativo nas aulas
e que apliquem os conhecimentos sobre a matéria em discussão.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50%
- Exame Final Escrito - 50%
2. Avaliação única - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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