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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242203; 8437203 - Economia e Finanças 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 345 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria do Sacramento Basílio 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade de economia tem como objetivo fornecer ao solicitador conhecimentos e ferramentas básicas de análise necessárias 
à interpretação da realidade económica, determinantes na tomada de decisões jurídicas fundamentadas e na prestação de 
serviços de assessoria e consultoria jurídica, empresarial e administrativa. No final, o aluno deverá compreender o papel que os 
vários agentes desempenham na economia, bem como as interações que entre eles se estabelecem, conhecer os principais 
problemas da atualidade e perceber o funcionamento dos mercados. 

Na unidade de finanças, o aluno deve: saber analisar dívidas de terceiros, e a terceiros; saber analisar o valor temporal de um 
determinado capital; saber interpretar o reembolso de um empréstimo; saber analisar o valor de uma determinada empresa.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Economia: 

Introdução à Economia; 

A Contabilização da Atividdae Económica; 

A Política Económica; 

Família e Consumo; 

Produção e Mercado. 

 

Finanças: 

Os conceitos básicos de Cálculo Financeiro; 

Os Regimes de Capitalização e Equivalência de Valores; 

Noção e Classificação de Rendas; 

Reembolso de Empréstimo. 

  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com os conteúdos programáticos propostos será possível atingir os objetivos de aprendizagem. No início, pretendemos 
introduzir algumas considerações sobre economia e finanças, na atualidade,mais especificamente, sensibilizar os discentes 
para: 
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Os  temas da realidade social e económica;  

Apreciação da viabilidade económica das empresas; 

Compreensão e análise do valor temporal do dinheiro; 

Identificação e caracterização dos pontos essenciais de uma política de financiamento e investimento. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- As aulas teórico-práticas caracterizam-se pela exposição oral dos conteúdos com recurso à exemplificação dos mesmos, que 
serão apoiadas por pesquisas e pela realização de exercícios práticos de simulação e pela resolução de problemas sob 
supervisão da docente. Esta discute possíveis soluções com os alunos e esclarece dúvidas apresentadas. Os alunos continuam 
a resolução dos problemas propostos nas suas horas de trabalho autónomo; 

- O processo de ensino/aprendizagem é apoiado por uma plataforma de ensino à distância que permite várias formas de 
interacção entre alunos e docente, permitindo a publicitação de notícias acerca do funcionamento das aulas e de diverso 
material de apoio à unidade curricular. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O método expositivo visa apresentar os conteúdos programáticos durante as aulas teóricas.  

Uma componente prática onde se pretendem ilustrar situações reais, através da resolução de exercícios . 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua comportará: testes escritos e trabalhos desenvolvidos em sala de aula. 

A avaliação relativa à época de recurso é feita através de um exame escrito presencial. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Economia: 

Nabais, C. e Ferreira, R. (2012), “Macroeconomia: Lições e Exercícios”, Lidel. 

Samuelson, P. e W. Nordhaus (2011), “Economia”, 19ªEd., Mc-Graw Hill. 

Neves, J. C. (2011), “Introdução à Economia”, 9ª Edição, Lisboa: Verbo. 

Nabais, C. e Ferreira, R. (2010), “Macroeconomia: Lições e Exercícios”, Lidel.     

Finanças: 

Matias, Rogério (2012), Cálculo Financeiro – Teoria e Prática. Lisboa: Escolar Editora 

Rodrigues, António e Isabel Nicolau (2010). Elementos de Cálculo Financeiro. Lisboa: Áreas Editora 
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