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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que o aluno identifique as principais linhas de força da história económica e
da evolução do pensamento económico, que compreenda o efeito que as alterações dos
modelos económicos (e do capitalismo, em particular) tiveram na evolução económica
mundial e nas sociedades contemporâneas, e que articule a história económica com a
evolução das organizações empresariais.
Competências a desenvolver:
- Capacidade de pensar criticamente a realidade económica e social do mundo
contemporâneo;
- Capacidade de recolher informação sobre a realidade económica e social e analisá-la
qualitativamente.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The purpose of this curricular unit is that the student identifies the main lines of economic
history and of the evolution of economic thought, to understand the effect that the changes
in the economic models (and in capitalism, in particular) had on the evolution of the world
economy and on contemporary societies, and to interconnect economic history with the
evolution of business organizations.
The aim is that the student develops the ability to think critically about the economic and
social reality of the contemporary world and the ability to collect information on economic
and social reality and analyze it qualitatively.
Conteúdos programáticos:
1. História Económica
Introdução. Grandes questões da história económica e do pensamento económico.
2. A Economia Capitalista Pré-Industrial: séculos XIV - XVIII
Origens Medievais; A Primeira Época Capitalista.
3. Crescimento Económico e Industrialização: séculos XVIII - XIX
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A Revolução Industrial e os Primórdios do Crescimento Económico Moderno.
4. Capitalismo industrial: século XIX
Industrialização no Mundo. Consolidação do Crescimento Económico Moderno.
5. Primórdios da Economia Contemporânea: finais do século XIX e princípios do século XX
A Primeira globalização; Evoluções no comércio internacional e no sistema financeiro. A
Grande Divergência.
6. Economia Internacional entre as duas Grandes Guerras do século XX
Primeira Guerra Mundial; Grande Depressão; Segunda Guerra Mundial.
7. Economia Contemporânea e Segunda Globalização: segunda metade do século XX e
princípios do século XXI
Sistemas económicos. Terceira Revolução Tecnológica e a Globalização Moderna.

Syllabus:
1. Economic History
Definitions and major issues of economy history and economic thought.
2. The Pre-Industrial Capitalist System: 14th-18th centuries
Medieval Origins; First Capitalist Period.
3. Economic Growth and Industrialization: 18th-19th centuries
The Industrial Revolution and the beginnings of modern economic growth
4. Industrial Capitalism: 19th century
Industrialization in world and the consolidation of modern economic growth.
5. Beginnings of Contemporary Economics: late nineteenth and early twentieth century
First globalization. Developments in International trade and the financial system. The Great
Divergence.
6. International Economics between the Two World Wars (twentieth century).
First World War; Great Depression; Second World War
7. Contemporary Economics and Second Globalization: the second half of the 20th century
and the beginning of the 21st century
Economic systems; third technological revolution and the modern Global Economy
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas
sempre que possível com casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as
competências adquiridas através de atividades destinadas ao reforço dos conceitos
introduzidos através da discussão de casos e realização de exercícios.
A avaliação contínua é realizada através de uma frequência escrita (ponderação de 25%
da nota), de um trabalho prático (60%) e de uma avaliação prática baseada na
assiduidade, participação nas aulas e realização de pequenos trabalhos práticos (15%).
Será exigida uma nota mínima na avaliação escrita para ter aprovação na disciplina.
Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical contents of the curricular unit will be exposed through lessons illustrated
whenever possible with practical cases. Students will be motivated to apply the acquired
skills through activities aimed at reinforcing the concepts introduced through the discussion
of cases and the realization of exercises. The sharing of professional experience will be
encouraged during these activities.
Evaluation Rules: Grading is based on one written test (25% of the final grade), an
empirical work (60%) and a practical evaluation based on attendance, participation in class
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and small homeworks (15%). A minimum grade in the written test will be required to pass
the class.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da
unidade curricular.
O módulo consta de aulas teóricas e de aulas práticas, destinadas ao reforço dos
conceitos introduzidos através da discussão de casos e realização de exercícios.
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s
objectives.
The module consists of lectures and practical lessons, destined to strengthen the
introduced concepts by discussing cases and conducting exercises.
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