
 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

A EMPRESA (10º - 12º ano) 

Duração: um ano letivo Público-Alvo: 15 – 21 anos 

Descrição: A Empresa é o programa bandeira da Junior Achievement, que tornou a organização 
mundialmente reconhecida. Os alunos do ensino secundário criam uma mini-empresa com a ajuda de 
um voluntário e de um professor. Ao longo de um ano letivo, os alunos reúnem capital através da 
venda de títulos de participação, criam um produto ou serviço, colocam-no no mercado e por último, 
liquidam a operação e pagam os dividendos aos titulares. Em cada uma das etapas do ciclo 
empresarial estarão a desenvolver uma competência empreendedora fundamental para o seu futuro. 

Tópico 1: Organização de uma 
Mini-Empresa JA 
Os alunos analisam e exploram 
oportunidades e responsabilidades pessoais 
na mini-empresa. 

Objetivos: 
Os alunos deverão ser capazes de: 
• Identificar as responsabilidades dos cargos e 

oportunidades de liderança no âmbito do programa; 
• Avaliar as oportunidades educativas e sociais do 

programa; 
• Organizar a mini-empresa, vender títulos de 

participação, produzir um produto, colocar o produto 
ou serviço no mercado e manter registos 
financeiros. 

Tópico 2: Desenvolvimento de um plano 
de negócio 
Os alunos elaboram estratégias para a mini-
empresa as quais incluem um plano de 
negócio, plano de produção, plano financeiro 
e plano de marketing. 

Objetivos: 
Os alunos deverão ser capazes de: 
• Demonstrar a capacidade de liderança; 
• Elaborar um plano de negócio; 
• Executar um plano; 
• Estabelecer objetivos de produção e vendas para 

um produto ou serviço; 

Tópico 3: Gerir uma Mini-Empresa JA 
Os alunos produzem um produto, 
monitorizam a produtividade, avaliam a 
qualidade do produto e criam uma estratégia 
de vendas. 
 

Objetivos-Chave de Aprendizagem 
Os alunos deverão ser capazes de: 
• Desenvolver uma apresentação eficaz de vendas; 
• Diferenciar entre produção e produtividade; 
• Monitorizar o controlo de qualidade; 
• Descrever o efeito da produtividade, atitudes e 

aptidões dos empregados; 
• Avaliar o impacto da tecnologia, gestão e 

regulamentos governamentais relativos à produção. 

 



 

 
Tópico 4: Liquidação da Mini-Empresa JA 
Os alunos irão elaborar um relatório anual 
para os titulares e desenvolver objetivos 
pessoais de carreira. 

Objetivos-Chave de Aprendizagem 
Os alunos deverão ser capazes de: 
• Descrever e calcular impostos a serem pagos pela 

mini-empresa; 
• Explicar como os dividendos são determinados e 

pagos; 
• Avaliar o impacto empresarial no sistema económico 

português. 

Conceitos: 
 
• Negócio 
• Capital 
• Escolhas 
• Concorrência 
• Divisão de trabalho 
• Empreendedorismo 
• Despesas 
• Custos fixos 
• Bens 
• Receitas 
• Gestão 
• Marketing 
• Preços 
• Recursos de produção 
• Produtividade 
• Lucro 
• Serviços 
• Stock 
• Custos variáveis 

Aptidões: 
 
• Montagem de produtos 
• Estimativas 
• Preenchimento de formulários 
• Relatórios 
• Interpretação de dados 
• Computação matemática 
• Negociação 
• Solução de problemas 
• Pesquisa 
• Vendas 
• Trabalho em equipa 

 
 
 
 
 

 



Inscreva agora a sua turma neste programa.

INSCREVER

Europa e Eu A Empresa Braço DireitoÉ o meu NegócioA ComunidadeA Família

BRAÇO
DIREITO

Economia
para o Sucesso

Conheça todos os nossos programas:

Ensino Básico
1º ciclo

Ensino Básico
2º ciclo

Ensino Básico
3º ciclo

Ensino Secundário
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