
CURSO BREVE – CRISE EUROPEIA 

 

Ano Letivo | Mês 

Carga Letiva 

2018-19 | 1º semestre 

8 horas | 7, 14, 21, 28 novembro (incluindo o intervalo) 

 

DOCENTES 

Coord. - Leonardo Costa | lcosta@porto.ucp.pt 

Álvaro Nascimento | anascimento@porto.ucp.pt 

Bruno Trancoso Rocha | btrocha@porto.ucp.pt 

Francisca Guedes de Oliveira |foliveira@porto.ucp.pt 

 

JUSTIFICAÇÃO/ENQUADRAMENTO 

O curso aborda a crise que tem vindo a viver a União Europeia nos últimos anos, 

crise que foi acentuada com o advento da crise financeira internacional de 

2007/2008 (ou grande crise) e cujos desenvolvimentos têm sido influenciados 

pelas respostas das Instituições Europeias. 

 

OBJETIVOS 

Pretende-se com o curso:  

- Discutir as origens da grande crise, as respostas à mesma das Instituições 

Europeias e o acentuar subsequente de várias das facetas da crise europeia; 

- Abordar questões éticas que se levantam às organizações, no quadro da 

desregulação financeira e do advento da grande crise; 

- Entender, numa perspetiva comparativa e histórica, aquilo que tem sido a 

magnitude e duração dos efeitos das crises bancárias; e  

- Discutir a situação da economia portuguesa e do País no contexto vivido. 

 

Palavras-chave: Grande crise, crise europeia, crises bancárias, ética, 

economia portuguesa 

 

PROGRAMA 

1. A grande crise e as crises da Europa 

2. Questões éticas que se levantam às organizações 



3. As crises bancárias: análise histórica comparada 

4. Portugal: de bêbado a Ronaldo 

 

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 

O curso está organizado em 4 sessões de duas horas, correspondentes aos 

tópicos abordados no programa.  

A metodologia consiste na exposição de conceitos e factos e na sua discussão 

com os alunos. 

 

BIBLIOGRAFIA E TEXTOS DE APOIO 

Sobre a crise da zona euro (Editado por Baldwin e Giavazzi) 

https://voxeu.org/sites/default/files/file/reboot_upload_0.pdf 

 

Identificação de crises 1970-2011 (Laeven e Valencia, FMI 2012): 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf 

 

Sobre crises bancárias no plano histórico: 

https://www.dropbox.com/s/0xkwkj36ktcew32/grossman2016.pdf?dl=0  

(Grossman 2016, Oxford Handbook of Banking and Financial History) 

https://voxeu.org/article/calomiris-historical-crisis-lessons 

https://voxeu.org/article/private-and-public-debt-crises-1870-now 

 

Sobre Portugal (Costa e Guedes de Oliveira): 

http://www.triplov.com/novaserie.revista/numero_44/costa_&_oliveira/costa_

e_oliveira.pdf 

 

Outras referências a fornecer em cada sessão pelos docentes 
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