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Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Pobres e Ricos no séc. XXI / 

Poor and Rich in the 21th century 

4,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Mendo Castro Henriques 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

____ 

None 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

a) Entender os conceitos de pobreza e riqueza nas dimensões éticas, religiosas, sociais e económicas.  
b) Explicar a relação humana como o coração da ética e do desenvolvimento humano 
c) Apresentar a inserção do ser humano nos ecosistemas 
d) Apresentar a mensagem evangélica como o cume da epiritualidade humana. 
e) Explorar de que modo os preceitos éticos assentam no processo económico e de que modo os preceitos económicos 

promovem o correto funcionamento da economia 
f) Entender que o crescimento económico constante é insustentável e o decrescimento instável. 
g) Entender a génese da desigualdade social e económica 
h) Definir a teoria da justiça como desenvolvimento das capacidades humanas 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

a) Understanding the concepts of poverty and wealth in ethical, religious, social, and economic dimensions. 
b) Explaining the human relationship as the heart of ethics and of human development 
c) Presenting the insertion of human beings in ecosystems 
d) Presenting the Gospel message as the culmination of human spirituality. 
e) Exploring how ethical precepts are based on the economic process and how economic precepts promote the correct 
functioning of the economy. 
f) Understanding constant economic growth ss unsustainable and declining as unstable. 
g) Understanding the genesis of social and economic inequality 
h) Defining the theory of justice as development of human capacities 

 

Conteúdos programáticos 

1. Conceitos antropológicos de pobreza e riqueza 
2. O conceito de relação humana 
3. O conceito de desenvolvimento humano 
4. Recursos naturais, ecosistemas e sustentabilidade 
5. Ética, economia e prosperidade 
6. Desigualdades económicas e sociais e justiça social 
7. Conceitos de paz e desenvolvimento 
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Syllabus 

1. Anthropological concepts of poverty and wealth 
2. The concept of human relationship 
3. The concept of human development 
4. Natural resources, ecosystems, and sustainability 
5. Ethics, economy, and prosperity 
6. Economic and social inequalities and social justice 
7. Concepts of peace and development 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos estabelecem uma progressão do plano teórico dos conceitos éticos e económicos para a  
aplicação em propostas de sociedade apontadas nos objetivos de aprendizagem 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The Syllabus seeks to establish a progression from the theoretical plane of ethical and economic concepts to application 
proposals pointed out in the Learning outcomes. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Ensino: Ensino Presencial. Metodologia de Avaliação Contínua  
Avaliação: 1) Protocolos (40% ) 2) Intervenção na aula (30%); 3) Apresentação de trabalho escrito (30%). 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Teaching: On-site Teaching. Continuous Evaluation Methodology 
Evaluation: Elements: 1) Protocols (40%) 2) Intervention in class (30%); 3) Presentation of paper (30%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

Os objetivos de aprendizagem estão adaptados à metodologia de ensino presencial.  
Nas sessões do seminário, o professor presta informação e esclarece-a mediante debate sobre os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos. As exposições escritas e os protocolos apresentados oralmente pelos alunos permitem saber se a informação 
foi apropriada e se os alunos adquiriram os conhecimentos essenciais. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The learning objectives are adapted to classroom teaching methodology. 
In the seminar sessions, the teacher provides information and clarifies it through discussion of knowledge acquired by the 
students. Written expositions and protocols presented orally by students allow to check if the information was appropriate and 
whether students acquired it. 
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