
Pretendemos dominar os instrumentos de análise da realidade económica? 
Avaliar a aplicação dos recursos financeiros tendo em conta as restrições 
orçamentais? Projetar em números o crescimento de uma empresa, de um 
setor, ou de um país, e identificar os fatores que promovem esse crescimento? 
Queres compreender o funcionamento dos mercados e instrumentos 
financeiros, a saúde do sistema bancário e a natureza das decisões de política 
monetária? Aconselhar e avaliar políticas governamentais?

Então este é o teu curso.

É ainda importante saberes que:
Este curso oferece uma sólida formação em Economia e uma formação 
interdisciplinar em áreas que vão desde o Direito à Informática, e tem 
contribuído para a formação de centenas de economistas que ocupam 
atualmente as mais diversas posições no mundo empresarial, financeiro, e 
da Administração Pública | Existe uma forte relação professor-estudante, o 
que facilita todo o processo de aprendizagem, e o plano de estudos tem 
sido atualizado para responder aos novos desafios resultantes de contextos 
em constante mudança | Valorizamos também as competências 
comportamentais, nomeadamente o trabalho em equipa e as competências 
empreendedoras desde o 1º dia em que chegas à UPT | O nosso ensino e 
formação são reconhecidos há 30 anos.
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saídas profissionais.

Os licenciados em Economia ocupam cargos nas mais diversas áreas: indústria, 
serviços, mercados financeiros, consultoria e auditoria, Administração Pública central, 
regional e local, entre outras, podendo, exercer várias funções, nomeadamente: 
Assessor de direção de qualquer área funcional ou divisão | Diretor Financeiro | Analista 
de Projetos | Contabilista | Auditor | Técnico de Estudos de Mercado e de Análise de 
Instrumentos Económicos | Consultor na elaboração de Estudos Económicos.
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