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INTRODUÇÃO À ECONOMIA
Ano lectivo de 2004-2005
Docentes da Disciplina: António Portugal, Clara Murteira, João Andrade,
Júlio Gomes, Pedro Bação, Teresa Pereira e Vítor Neves.

Objectivos e Metodologia
Introduzir o estudo dos grandes capítulos da “economia”, procurando
- apresentar uma visão global da análise económica,
- insistir na aprendizagem e no domínio dos seus conceitos elementares.
- leccionar as matérias desta disciplina através de representações (abstractas) dos comportamentos individuais e colectivos,
- levar o estudante a elaborar um discurso económico sobre a realidade à medida que o
progresso na leccionação vai sendo feito.
Porque a coluna vertebral da cadeira é constituída pela “escola neoclássica”, foi introduzido um capítulo (II.) que procura sensibilizar o estudante para a existência histórica de diferentes formas de poder “ver” e assim interpretar a “realidade económica”.
O estudante dispõe (i) de um livro do responsável da cadeira, para todos os seus capítulos, (ii) de apontamentos com questões e exercícios sobre aquelas lições e ainda (iii)
de exercícios elaborados pelos docentes da disciplina que se encontram disponíveis nas
páginas pessoais destes.
Nas aulas práticas serão resolvidas apenas parte das questões e exercícios constantes
de (ii). Os estudantes são incentivados a resolver as restantes questões e exercícios fora
das aulas e a colocar dúvidas aos docentes, nas aulas e no horário de atendimento.
Os exercícios práticos passarão a ser resolvidos utilizando uma “folha de cálculo”
electrónica e um programa de cálculo, o Scilab. Os respectivos ficheiros serão disponibilizados à medida que forem sendo elaborados.
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Programa Sumário de Introdução à Economia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Introdução: a ciência económica, objecto e método
As grandes correntes do pensamento económico
O papel das instituições nos sistemas económicos
A representação da vida económica
O comportamento dos agentes económicos
Os mercados e os preços na economia
A presença do Estado na vida económica
A moeda, o crédito e o financiamento
O nível global e as flutuações da actividade económica
O crescimento económico
O espaço económico mundial
Os preços e a inflação

Bibliografia que aconselhamos ao estudante:
- Livro de João Sousa Andrade, Introdução à Economia, Minerva, 1998, Coimbra, e
Questões e Exercícios para serem resolvidos nas aulas e em casa pelos estudantes e que
estão disponíveis na página da internete da disciplina
–
–
–
–
–
–

Como bibliografia complementar aconselhamos:
Richard Lipsey e Alec Chrystal, Economics, 10th edition, Oxford University Press,
2004.
Gregory Mankiw, Principles of Economics, South Western College Publishing, 2003
Richard Lipsey e Alec Chrystal, An Introduction to Positive Economics, 8 th edition,
Oxford University Press, 1995, London.
Paul Samuelson e William Nordhaus, Economics, McGraw-Hill, 2001. Existe uma
boa tradução em português desta obra na mesma editora.
Manuel Lopes Porto, Economia: um texto introdutório, Almedina, 2003, Coimbra.
João César das Neves, Introdução à Economia, 2001, Verbo, Lisboa.

Para os manuais de Lipsey, Mankiw, Samuelson, e J. C. das Neves existem livros
com exercícios e questões e para os três primeiros existe também o guia para o estudante. O livro que acompanha o manual de Introdução à Economia de J. C. das Neves é da
autoria de Isabel Ucha, com o título de Introdução à Economia, Guia de Apoio à «Introdução à Economia» de João César das Neves, Sínteses, Exercícios e Soluções, Verbo, 1995, Lisboa.
Para além daquelas obras gostaríamos de chamar a atenção do estudante que existem
boas revistas internacionais de informação económica, assim como um jornal diário de
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referência. Chamemos assim a atenção do estudante para:
•
•
•
•

The Economist, que tem de periodicidade semanal, (origem no Reino Unido),
Business Week, de periodicidade semanal (origem nos E.U.A.),
Financial Times, diário (origem no Reino Unido),
Alternatives Économiques, mensal (origem em França).

Também existem jornais e revistas portuguesas especializadas em temas de economia (Diário Económico, Semanário Económico, Jornal de Negócios, Exame, e Prémio). Os jornais diários editam suplementos de economia, sobretudo o Público e o Diário de Notícias. O semanário Expresso também é acompanhado por um suplemento de
economia.
A revista Economia Pura apresenta artigos e informação que por vezes têm interesse
para os estudantes.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
A avaliação pode ser feita por semestre ou no final do ano.
Avaliação feita por semestre.
Em cada semestre o estudante pode optar por uma das seguintes provas:
A - uma frequência a realizar no final do respectivo semestre;
B-Gestão - realização de 2 questionários escritos por semestre, com uma duração de
45 a 60 minutos cada, e com um peso global de 25% na classificação final, mais a realização de uma frequência, com algumas perguntas de opção condicionada, com um peso
de 75% na classificação final.
Nesta última modalidade (B-Gestão), o estudante, até ao momento da entrega do primeiro questionário, pode desistir desta modalidade de avaliação e optar pela modalidade
(A). A desistência posterior equivale a ser classificado com zero valores nos questionários que não fizer, continuando a frequência a ser cotada para quinze valores (75% de
vinte valores)
B-Economia – realização de 4 pequenos questionários por semestre nas aulas de 1
hora em conjunto com avaliação oral por iniciativa do docente nessas mesmas aulas de 1
hora, que terá um peso de 8 valores, mais a realização de uma frequência, com algumas
perguntas de opção condicionada, com um peso de 12 valores na classificação final.
* com base nas médias das frequências e/ou testes o estudante poderá obter aprovação
na cadeira, obtendo média não inferior a dez valores, desde que nenhuma das classificações semestrais seja inferior a oito valores
*se no primeiro semestre a classificação do estudante for inferior a oito valores, não poderá fazer as provas de avaliação do segundo semestre e terá de fazer exame final.
- exame final. O estudante que não obteve aprovação suficiente nos dois semestres,
ou que não fez qualquer prova de avaliação num semestre ou nos dois semestres, poderá
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fazer uma prova escrita de exame no final do ano lectivo. Se na parte escrita obtiver
classificação entre oito e dez valores poderá fazer uma prova oral. Se a classificação for
superior a dez valores, e desde que o solicite nas quarenta e oito horas seguintes à sua
publicação, poderá também fazer uma prova oral, sendo a classificação final a média resultante das duas provas.

A duração das provas escritas de avaliação, de frequência e exame, é de duas horas
(sem qualquer tolerância). Os estudantes poderão responder às questões que lhes são colocadas em papel próprio que lhes será fornecido gratuitamente ocupando no máximo
seis páginas. Apenas serão permitidas calculadoras com uma linha de dígitos.
Os dois testes referentes à avaliação B-Gestão realizam-se em 26 de Novembro e 21
de Janeiro às 17h e 30m.
Sempre que o estudante obtiver uma classificação igual ou superior a 16 valores deverá obrigatoriamente fazer uma prova oral. A nota final resultará da média deste valor
e da classificação da prova oral. No entanto, o estudante tem a classificação garantida de
16 valores.
Os testes referentes à avaliação B-Economia serão anunciados em cada aula prática
na semana anterior à sua realização.

Endereços electrónicos dos docentes da disciplina:
António Portugal, portugal@fe.uc.pt
Clara Murteira, murteira@fe.uc.pt
João Andrade, jasa@fe.uc.pt, jasa@netcabo.pt
Júlio Gomes, logo@netcabo.pt
Pedro Bação, pmab@fe.uc.pt
Teresa Pereira tpereira@fe.uc.pt
e Vítor Neves vneves@fe.uc.pt
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