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 Introdução à Economia 

   

1. 

Curso: Solicitadoria 

Área/ Subárea: Finanças e Economia/Economia 

Semestre: 2º Semestre 

Carga horária: 3H 

ECTS: 5 

2. 

A unidade curricular visa proporcionar uma abordagem introdutória aos princípios básicos 

de funcionamento das estruturas económicas, à lógica de actuação dos diversos agentes 

económicos, ao papel do Estado e ao ambiente internacional que rodeia a actividade 

económica.  

3. 

1. Conceitos fundamentais 

1.1. – Economia, macroeconomia e microeconomia. A lógica da Economia 

1.2. – Economia positiva e economia normativa 

1.3. – Escassez, escolhas e racionalidade. Circuito económico simplificado. 

1.4. – Os problemas da organização económica 

1.5. – A análise custo-benefício e os custos de oportunidade 

1.6. – Modelos económicos. A Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP) 

2. Princípios básicos da procura e da oferta  

2.1. – Procura e oferta de mercado. Equilíbrio de mercado 

2.2. – Determinantes da procura e da oferta. Alterações ao equilíbrio 

2.3. – Conceito de elasticidade. Aplicações 

1. 
Apresentação geral 

2. 
Objetivo geral 

3. 
Programa resumido 

4. 
Bibliografia principal 
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2.4. – O mecanismo da “mão invisível” e as suas limitações: bens públicos e 

externalidades 

2.5. – Troca e excedentes 

2.6. – Intervenção do Estado: preços mínimos e máximos;  imposto específico 

3. Intervenientes nas transacções e organização dos mercados 

3.1. – O consumidor e o problema de maximização da utilidade  

3.2. – O produtor: os problemas da formação do preço e da maximização dos lucros 

3.3. – Análise económica dos custos 

3.4. – A empresa em concorrência perfeita 

3.5. – Monopólio: eficiência, bem-estar e regulação 

3.6. – Concorrência imperfeita, concentração e poder de mercado 

3.7. – Discriminação de preços. Dumping 

4. Medição da actividade económica agregada 

4.1. – O produto interno bruto. O Produto Nacional Bruto. O PIB per capita  

4.2. – O PIB per capita em paridade do poder de compra (PPC) 

4.3. – Crescimento e flutuações económicas. Taxas de crescimento  

4.4. – Componentes da despesa 

4.5. – Noção de rendimento disponível. As funções consumo e poupança 

4.6. – Saldo orçamental e saldo das contas externas 

4.7. – Produto nominal e produto real. Índice de preços e taxa de inflação 

5. Papel económico do Estado  

5.1. – Comércio e especialização; dinheiro e capital 

5.2. – Funções económicas do Governo. 

5.3. – Eficiência: concorrência, externalidades e bens públicos 

5.4. – Equidade: redistribuição do rendimento, impostos e transferências 

5.5. – Crescimento e estabilidade macroeconómica 

5.6. – Política orçamental e política monetária 
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6. Ambiente internacional de negócios 

6.1. – A globalização. Fluxos comerciais e financeiros internacionais. As ETN 

6.2. – Especialização e troca: da vantagem absoluta à vantagem competitiva 

6.3. – Política comercial: principais instrumentos  

6.4. – Análise do bem-estar: os ganhos do comércio  

6.5. – Integração económica: tipologia e tendências 

6.6. – Principais organizações económicas internacionais e seus objectivos 

6.7. – Crescimento económico: determinantes e tendências recentes. Taxas 

7. – Relatório de país 
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