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Ficha de unidade curricular 

 

Curso de  licenciatura   
 

Unidade curricular 

Finanças Públicas (PT) 
 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Marco Capitão Ferreira (2 horas/semana) 
 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular  
 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Fornecer conceitos introdutórios no domínio das finanças públicas e do direito orçamental; conhecimento dos 
principais regimes jurídicos europeus e nacionais que condicionam as finanças públicas portuguesas, incluindo o Pacto 
de Estabilidade e Crescimento, o ‘Tratado Orçamental’, a Constituição da República Portuguesa e a Lei de 
Enquadramento Orçamental. 

 

Conteúdos programáticos 

Parte I - Introdução à disciplina de Finanças Públicas 

 
Parte II – Da estabilização macroeconómica em especial: o papel da política orçamental 

 
Parte III – O quatro europeu da política orçamental e das finanças públicas (antes e depois da crise do Euro); 

Parte IV – A dívida pública ; 

Parte V – Receitas e despesas públicas 

 
Parte VI – Sector Público, Orçamento do Estado e Regime Contabilístico 

Parte VII - Fiscalização orçamental e responsabilidade financeira. 

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

(máximo 1000 caracteres) 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Aulas teóricas + aulas práticas 
A avaliação integra trabalhos escritos realizados em aula prática, participação e assiduidade às aulas. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

(máximo 3000 caracteres) 
 

Bibliografia principal 

 

 
 

De base 
 

CABRAL, Nazaré da Costa e MARTINS, Guilherme Waldemar d´Oliveira (2014). Finanças Públicas e Direito Financeiro – 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 

 
 

Curricular unit sheet 

 

Course  Undergraduation   
 

Curricular unit 

Public Finances (PT) 
 

Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Nazaré Saldanha Póvoas da Costa Cabral 
 

Other academic staff and respective workloads in the curricular unit 

Alexandra Pessanha 
 

Learning outcomes of the curricular unit 

Providing students with basic notions on public finances and the fundamental knowledge regarding the main legal 
instruments on public finances and government budget, including the Stability and Growth Pact, the ‘Fiscal Compact’, 
the Portuguese Constitution and the Budget Framework Law. 

 

Syllabus 

Part 1 – Introduction to the course of Public Finances; 

 
Part 2 – The macroeconomic stabilization role: in particular, the role of fiscal policy; 

 
Part 3- The European framework on public finances and government budget (before and after the Euro crisis); 

Noções Fundamentais, A.A.F.D.L., Lisboa, 2014. 

 
 
 

Complementar 
 

FRANCO, António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Almedina, Coimbra (preferencialmente 

última edição) 

 

MARTINS, Maria d´Oliveira, Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, Almedina, Coimbra (preferencialmente 

última edição) 

 

PEREIRA, Paulo Trigo et al., Ecomomia e Finanças Públicas, Escolar Editora (preferencialmente última edição) 

 
 
 

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). 
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Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

(maximun 1000 characters) 
 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Theoretical and Practical classes 
Evaluation includes written assignments due on practical classes, participation and presence. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

(maximun 3000 characters) 
 

Main Bibliography 

 
 

NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 

 
 

CABRAL, Nazaré da Costa e MARTINS, Guilherme Waldemar d´Oliveira (2014). Finanças Públicas e Direito Financeiro – 

Noções Fundamentais, A.A.F.D.L., Lisboa, 2014. 

 
 

Complementary 
 

FRANCO, António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Almedina, Coimbra (preferencialmente 

última edição) 

 

MARTINS, Maria d´Oliveira, Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, Almedina, Coimbra (preferencialmente 

última edição) 

PEREIRA, Paulo Trigo et al., Ecomomia e Finanças Públicas, Escolar Editora (preferencialmente última edição). 

 
 
 

Erasmus students can consult different basic bibliography as long as addressing the topics of the syllabus (on their 

native language and/or in English). 

 

Other information (including for Erasmus students) regarding the syllabus, bibliography and evaluation will be given 

in the ‘moodle’ (password provided in the first day of the theoretical classes). 

Part 4 – The government debt; 
 

Part 5 – Public revenues and expenditures; 

 
Part 6 – The Portuguese Public Sector, Government Budget and Public Accounting rules; 

Part 7 – Budget control, auditing and report; the Portuguese Court of Auditors. 
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