
FINANÇAS PÚBLICAS 

2.º Ano, Dia (Turma B) – 1.º semestre 

 

 

PROGRAMA 

 

Equipa: 

Prof. Doutora Nazaré da Costa Cabral (Regente) 

Prof. Doutor Guilherme W. d’Oliveira Martins 

Prof. Doutor Marco Capitão Ferreira 

 

 

Introdução à Disciplina de Finanças Públicas 

 

I - Política orçamental e os objetivos da atividade financeira do Estado 

1. Política económica, política financeira e política orçamental: delimitação e 

objetivos respetivos 

2. Política orçamental e o debate na Macroeconomia 

3. Política orçamental e a União Europeia; a crise da dívida soberana e os seus 

efeitos 

4. A restrição orçamental do Estado e a sua relevância na política orçamental 

5. Restrição orçamental intertemporal e sustentabilidade de longo prazo das 

finanças públicas 

 

II - Os instrumentos das Finanças Públicas: receitas e despesas públicas 

1. As Receitas Públicas 

1.1. Princípios gerais e modalidades de receitas públicas 

1.2. Receitas patrimoniais 

1.3. Receitas tributárias 

§1. Tipos de receitas tributárias e critérios de distinção 

§2. A Constituição fiscal portuguesa  

§3. Os principais impostos  

1.4. Receitas creditícias; a dívida pública 



§1. Caracterização das receitas creditícias 

§2.  Conceito de dívida pública e suas modalidades principais  

§3. Emissão e gestão da dívida pública direta; incumprimento e 

renegociação  

§4.  Instrumentos de dívida pública direta  

§5.  A dívida pública condicional e acessória 

2. Despesas públicas  

2.1. Caracterização e modalidades das despesas públicas  

2.2. Fatores determinantes do crescimento da despesa pública nos países 

desenvolvidos: hipóteses pelo lado da procura e pelo lado oferta  

 

III - Setor Público, Contabilidade Pública e Contabilidade Nacional  

1. Setor público e as regras da contabilidade pública e da contabilidade nacional 

2. Ilustração do setor público e perímetro orçamental 

  

IV – Morfologia e vicissitudes do Orçamento do Estado Erro! Marcador 

não definido. 

1. Natureza, características e funções do Orçamento do Estado (OE)  

2. O conteúdo principal da Lei do Orçamento do Estado 

3. A evolução do enquadramento legal do OE; a nova LEO 

4. As novidades principais em matéria de estrutura orçamental e dos objetivos 

da orçamentação  

4.1. Regras orçamentais 

4.2. Programação orçamental  

4.3. Processo orçamental  

4.4. Regras  contabilísticas 

 

V - Fiscalização orçamental e responsabilidade financeira 

1. Modalidades de controlo ou fiscalização orçamental  

2. O Tribunal de Contas 

4.1.Composição 

4.2. Formas de fiscalização 

4.3. Efetivação de responsabilidades financeiras  



3. O Conselho das Finanças Públicas 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

De base 
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Finanças Públicas e Direito Financeiro – Noções Fundamentais, A.A.F.D.L., Lisboa, 

2014. 

 

Complementar 

FRANCO, António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, 

Almedina, Coimbra (em várias edições) 

MARTINS, Maria d´Oliveira, Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, 

Almedina, Coimbra (em várias edições) 

PEREIRA, Paulo Trigo et al., Ecomomia e Finanças Públicas, Escolar Editora (em 

várias edições) 

 

 

A restante informação sobre o funcionamento da disciplina, legislação, 

bibliografia suplementar e, ainda, sobre a avaliação será colocada no ‘moodle’ (a 

palavra-passe será facultada aos alunos no primeiro dia de aulas teóricas).  

 


