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Sendo uma cadeira de Princípios de Macroeconomia, os conteúdos assentam na área da
Macroeconomia, numa abordagem necessariamente introdutória. Como tal, o objectivo principal é
desenvolver nos estudantes a percepção do funcionamento da economia, nomeadamente os principais
objectivos, interacções e consequências da acção dos vários agentes económicos a nível
macroeconómico. Pretende-se que os alunos adquiram uma visão panorâmica do conjunto da
actividade económica, e compreendam o sistema no seu conjunto, nomeadamente as principais
políticas económicas à disposição dos governos, os respectivos objectivos, instrumentos, interacções e
consequências. Os estudantes que realizarem com sucesso a cadeira de Princípios de Macroeconomia
deverão ser capazes de produzir um diagnóstico e uma reflexão crítica sobre os principais problemas
económicos, competências indispensáveis para interpretarem e os acontecimentos da actualidade
económica, a nível nacional ou internacional.

Learning outcomes of the curricular
unit

Conteúdos Programáticos Síntese

Resumed Syllabus

Conteúdos Programáticos

Being an introductory course to macroeconomics, its main objectives rely on enabling students to
understand the basics of the global functioning of economic activity, namely the main dynamics and
interactions of economic agents. The unit aims at providing students the ability to identify the main
economic problems and to understand the system as a whole as well as the way the Government uses
economic policies, and its consequences. Students should be able to produce a diagnosis and a critical
reflection on the major macroeconomic problems at a national or international level of analysis.

Começando-se por uma introdução à ciência Económica, segue-se o estudo das principais variáveis
agregadas bem como da acção dos vários agentes económicos a nível macroeconómico,
nomeadamente no contexto do modelo de determinação do rendimento.

Being an introductory course in Macroeconomics, the syllabus begins with an introduction to economic
science, followed by the study of the main economic aggregate variables as well as the behaviour of the
several economic agents at the macro level.

1. Introdução à Ciência Económica
2. Visão global da Macroeconomia e Medição da Actividade Económica
3. Consumo, Poupança e Investimento
4. Estado e Finanças Públicas
5. Comércio Externo e Balança de Pagamentos
6. Moeda e Política Monetária

Syllabus

1. Introduction to Economics
2. Introduction to Macroeconomics and National Accounts
3. Consumption, Savings, Investment
4. Government and Public Finance
5. International Trade and the Balance of Payments
6. Money and Monetary Policy

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Teaching and Assesment
Methodologies
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Main Bibliography
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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, permitindo-se e
incentivando-se a 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, sendo o regime escolhido o de Avaliação Final, o
que significa que a avaliação será feita através de um único exame escrito (presencial) que valerá 100%
da nota final.

Theoretical and applied lectures are based mainly on the lecturing of subjects by the teaching staff, while
allowing and incentivanting questions by the 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 written exam (in class) which will
amount to 100% of the final grade.
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