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Objetivos
- Familiarizar os alunos com os conceitos fundamentais
da economia e das suas principais perspetivas;
- Facultar aos alunos uma visão geral da história
económica e social;
- Proporcionar aos alunos o domínio conceptual dos
fundamentos da microeconomia;
- Proporcionar aos alunos o domínio conceptual dos
fundamentos da macroeconomia;
- Explicar aos alunos o funcionamento do sistema
financeiro e as suas inter-relações com a economia,
nomeadamente, no financiamento às empresas;
- Apresentar aos alunos uma panorâmica geral das
comparações internacionais entre países e da ordem
económica.

Caraterização da Unidade
Curricular
1ººAno
1º Semestre
Enquadramento: obrigatória
Créditos: 6 ECTS

Avaliação
Independentemente de se poderem considerar elementos de avaliação
contínua, a avaliação é individual e realizada através de um exame escrito
presencial obrigatório.

Programa
1. Conceitos Fundamentais
1.1. Que é a economia?
1.2. A natureza interdisciplinar e os suportes metodológicos
1.3. A perspetiva normativa e a perspetiva positivista
1.4. A tipologia dos bens económicos
1.5. A natureza e a importância dos fatores de produção
1.6. A fronteira das possibilidades de produção de uma economia e o custo de
oportunidade
1.7. As características dos bens públicos e dos bens privados
1.8. As externalidades positivas e as externalidades negativas
1.9. Os sistemas económicos: funcionamento e tipos
2. Uma Breve História Económica e Social
2.1. A sedentarização do homem e a sua transformação de recoletor em produtor
2.2. As civilizações antigas e a idade média
2.3. O renascimento, o iluminismo e a revolução industrial
2.4. Do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro
2.5. A globalização e a “financeirização” da economia
2.6 O caso português: Análise da evolução económica
3. Fundamentos de Microeconomia
3.1. Que é a microeconomia?
3.2. A oferta e os seus fatores determinantes
3.3. A procura e os seus fatores determinantes
3.4. O ponto de equilíbrio e os seus constrangimentos – efeito rendimento e efeito substituição
3.5. A oferta e a procura: elasticidade e aplicações
3.6. A organização empresarial e a análise de custos: custos fixos, custos variáveis,
custos totais e custos marginais
3.7. A organização empresarial e a análise da receita: a receita total e a receita
marginal
3.8. A concorrência perfeita e os fracassos de mercado

4. Fundamentos de Macroeconomia
4.1. Que é a macroeconomia?
4.2. A oferta e a procura agregadas: definição e curvas
4.3. As medidas da atividade económica
4.3.1. O P.I.B (Produto Interno Produto)
4.3.2. As medidas do produto nacional
4.4. Consumo, poupança e investimento
4.5. A inflação e o índice de preços: causas, tipos, formas de controlo e correlações com o crescimento económico e o desemprego
4.6. A moeda e o sistema financeiro
4.6.1. As formas embrionárias de moeda
4.6.2. As funções e os tipos de moeda
4.6.3. A progressiva desmaterialização
4.6.4. A oferta e procura de moeda
4.6.5. As diferentes políticas monetárias
4.6.6. Natureza, composição e funções do sistema financeiro
5. As Comparações Internacionais Entre Zonas Económicas e Países
5.1 Os indicadores consensualmente utilizados pelas organizações internacionais (U.E., O.C.D.E., O.N.U, O,I,T, Agências de rating, etc.)
5.2 Existe, na atualidade, uma ordem económica internacional?
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