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

A unidade curricular visa sensibilizar os estudantes para a percepção do funcionamento da organização
económica das sociedades actuais, para os principais objectivos, interacções e consequências da
acção dos agentes económicos.
Os estudantes que realizarem com sucesso a cadeira de Economia deverão ser capazes de produzir
um diagnóstico e uma reflexão crítica sobre os principais problemas económicos, competências
indispensáveis para interpretarem e transmitirem os acontecimentos da actualidade económica, a nível
regional, nacional ou internacional. Neste contexo, deverão adquirir as seguintes competências:
- Identificação do objecto e método da ciência económica;
- Identificação dos principais agentes económicos, seus objectivos e interacções, no âmbito do sistema
económico-social vigente;
- Análise e interpretação do funcionamento dos mercados de bens e de factores de produção;
- Análise e interpretação dos principais problemas macroeconómicos e das políticas à disposição dos
governos.

Learning outcomes of the curricular
unit

The unit aimes at providing students with the perception of dynamics of current societies economic
organisation, its main objectives, interactions and consequences of the action of the various economic
agents, at macro and microeconomic level.Students should be able to produce a diagnosis and a critical
reflection on the major economic problems, at regional, national or international level of analysis.
Therefore, they should:
- Be able to identify the object and method of economic science;
-Be able to identify the main economic agents, their objectives and interactions within the existing
social-economic system;
- Be able to analyse and interpret the functioning of markets for goods and production factors;
- Be able to analyse and interpret the major macroeconomic issues and policies available to
Governments.

Conteúdos Programáticos Síntese

Resumed Syllabus

Objecto e método da ciência económica. Conceitos, variáveis e dinâmicas macroeconómicas.
Comportamento dos agentes económicos individuais. Formas de mercado.

Methods and scope of economic science. Macro and microeconomic dynamics. Markets and Firms.
Consumers and Producers.

Conteúdos Programáticos

1. Economia: o Dilema da Escolha
2. Introdução à Microeconomia: Oferta, Procura e (Des) Equilíbrio
3. Introdução à Macroeconomia: Crescimento, Desenvolvimento e Desiguadades
4. Ingredientes Básicos: Consumo, Poupança e Investimento
5. Estado e Finanças Públicas
6. As economias na era da Globalização
7. Moeda e Política Monetária
8. Oferta e Procura Agregadas: Síntese Global

Syllabus

1. Economics: the eternal tradeoff
2. Introductory Microeconomics: Supply, Demand and (Des)Equilibria
3. Introductory Macroeconomics: Growth, Development and Inequalities
4. Basic Ingredients: Consumption, Savings and Investment
5. The Role of the State and Public Finances
6. Globalization and National Economy
7. Monetary Policy Issues
8. Aggregate Suplly and Demand: Global Synthesis

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Teaching and Assesment
Methodologies

Sendo aulas teórico-práticas e dado o carácter introdutório da unidade curricular, as sessões são
constituídas, maioritariamente, pela exposição das temáticas por parte do docente (cerca de 80% do
tempo total), seguindo-se um período de discussão de textos previamente distribuídos e colocação de
questões por parte dos discentes, visando a operacionalização dos conceitos e a aquisição de
competências teóricas e metodológicas. A avaliação segue os critérios previstos no Regulamento de
Avaliação do ISCSP, na modalidade de Avaliação Final (exame final). A classificação obtida no exame
final representa 100% da nota final.

Theoretical and applied lessons are based mainly on the exposure of subjects by the teaching staff
(about 80% of the total), followed by a discussion period of previously distributed texts and placing
issues on the part of students, in order to operationalise concepts and acquire theoretical and
methodological skills. Evaluation within this unit follows standard criteria in ISCSP evaluation regulation.
Students are required to take a final exam, representing 100% of the final grade.
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