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Objetivos de aprendizagem 
Esta Unidade Curricular tem como principal objetivo desenvolver os conhecimentos, as aptidões e as capacidades de 
investigação dos Estudantes em matéria dos grandes desafios colocados às Finanças Públicas na atualidade e no futuro 
próximo. 

 
Síntese dos conteúdos programáticos 
1. As Finanças Públicas e a primeira grande crise financeira do século XXI  

2. As Finanças Públicas e a crise das dívidas soberanas  

3. As Finanças Públicas e a crise pandémica Covid-19 

3.1. O impacto da crise pandémica Covid-19 e as reações dos Estados 

3.2. A crise pandémica e o enquadramento das finanças públicas nacionais ao nível da União Europeia 

3.3. A resposta da União Europeia à crise pandémica Covid-19 

4.3. Os pacotes financeiros disponibilizados por diversos Estados noutras partes do mundo 

4. O financiamento das economias emergentes e em desenvolvimento no contexto da crise pandémica Covid-19 

4.1. O impacto da crise pandémica nos sistemas de saúde e nas finanças públicas nas economias emergentes e em 
desenvolvimento 

4.2. O papel das instituições financeiras internacionais e regionais no financiamento das economias emergentes e em 
desenvolvimento 

5. As Finanças Públicas perante os novos desafios do século XXI 

6. O papel das organizações internacionais no contexto das Finanças Públicas 

6.1. As organizações internacionais perante os novos desafios colocados às Finanças Públicas 

6.2. O debate acerca da reforma da arquitetura do sistema financeiro internacional 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
A primeira grande crise financeira do século XXI e a crise das dívidas soberanas na zona euro colocaram as Finanças 
Públicas sobre enorme pressão. Mais recentemente, a terrível crise pandémica da Covid-19 que se abateu sobre o 
mundo revelou-se um desafio de enorme envergadura para as Finanças Públicas não só a nível nacional, mas também 
ao nível europeu e até ao nível internacional. Pese embora o impacto severo da pandemia Covid-19 nos sistemas de 
saúde e nas economias em geral, não se pode perder de vista que, na atualidade e num futuro próximos, as Finanças 
Públicas enfrentam outros desafios, tais como a dimensão e a sustentabilidade das dívidas públicas, as alterações 
demográficas, a globalização, os problemas decorrentes de eventuais crises financeiras, sanitárias e de catástrofes 
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naturais, assim como a sua contribuição para combater as alterações climáticas e a promoção da transição verde e 
digital. Estas questões serão equacionadas a nível nacional, europeu e internacional. Com efeito, não se pode deixar de 
analisar a recente evolução ao nível da União Europeia, incluindo a criação de novos instrumentos financeiros e o 
enquadramento das finanças públicas dos Estados-membros da área do Euro. Além disso, dada a magnitude da crise 
pandémica, também será equacionado o papel das organizações internacionais, nomeadamente no que concerne ao 
financiamento das economias emergentes e em desenvolvimento fortemente abaladas pela crise pandémica, bem 
como no contexto dos demais desafios colocados às Finanças Públicas na atualidade e no futuro próximo. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Os Estudantes serão desafiados a participar nas aulas, nomeadamente através da análise critica de artigos científicos, 
diplomais legais, textos jurisprudenciais, relatórios e documentos de organizações oficiais nacionais, europeias e 
internacionais, bem como de ONG’s vocacionadas para a temática da cooperação e desenvolvimento. A avaliação terá 
por base a participação nas aulas e a elaboração de um relatório escrito sobre um tema de um dos pontos do 
programa. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos foram selecionados de modo a maximizar a relevância prática e a atualidade dos 
conhecimentos transmitidos. Simultaneamente, incentiva-se o debate e fomenta-se o raciocínio crítico acerca destas 
temáticas. 
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Outros elementos serão posteriormente indicados aos Estudantes, podendo os mesmos constar, igualmente, da 
plataforma Moodle. 

 


