Ano Lectivo de 2005-06
Introdução à Economia
Sumários das Aulas

Aula T

Dia

Assunto

1

T1 10-10-05 Aula de apresentação. Programa, funcionamento e bibliografia.

1

T2 10-10-05 Aula de apresentação. Programa, funcionamento e bibliografia.

2

T1 11-10-05 O objecto de estudo da ciência económica

2

T2 11-10-05 O objecto de estudo da ciência económica

3

T1 17-10-05 O método de investigação nas ciências e na economia

3

T2 17-10-05 O método de investigação nas ciências e na economia

4
4

T1 18-10-05

Cont. Interdisciplinaridade; economia “positiva” e “normativa”; ceteris paribus; falácias
e relações espúrias.

T2 18-10-05

Cont. Interdisciplinaridade; economia “positiva” e “normativa”; ceteris paribus; falácias
e relações espúrias.

5

Realidade, certeza e incerteza. Bem económico. Uma representação da escassez e dos
T1 24-10-05 usos alternativos: a FPP. A noção de “custo de oportunidade”. A LRD. Divisibilidade e
substitubilidade.

5

Realidade, certeza e incerteza. Bem económico. Uma representação da escassez e dos
T2 24-10-05 usos alternativos: a FPP. A noção de “custo de oportunidade”. A LRD. Divisibilidade e
substitubilidade.

6

T1 25-10-05

Economia e meio ambiente. Variáveis fluxo e stock. O uso de índices. O IPC. Efeitos de
substituição e de qualidade.

6

T2 25-10-05

Economia e meio ambiente. Variáveis fluxo e stock. O uso de índices. O IPC. Efeitos de
substituição e de qualidade.

7

O objecto da economia visto pelo “pensamento económico”. Os fisiocratas e a o “ordem
natural e essencial”. Os clássicos e a “ordem natural” criada pela propriedade privada. Os
T1 31-10-05
Fisiocratas, Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. A explicação do comércio
internacional por D. Ricardo.

7

O objecto da economia visto pelo “pensamento económico”. Os fisiocratas e a “ordem
natural e essencial”. Os clássicos e a “ordem natural” criada pela propriedade privada. Os
T2 31-10-05
Fisiocratas, Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. A explicação do comércio
internacional por D. Ricardo.

8

T1 7-11-05

A teoria da renda de Ricardo, o estado estacionário e a repartição de rendimentos. O
contributo de Jean-Baptiste Say.

8

T2 7-11-05

A teoria da renda de Ricardo, o estado estacionário e a repartição de rendimentos. O
contributo de Jean-Baptiste Say.

9

T1 8-11-05

A revolução marginalista e os novos conceitos. As instituições e os sistemas económicos.
As economias capitalistas. Propriedade privada e a sua defesa. A concentração e a
concorrência. A cooperação internacional. As economias de decisão central.

Aula T

Dia

Assunto
A revolução marginalista e os novos conceitos. As instituições e os sistemas económicos.
As economias capitalistas. Propriedade privada e a sua defesa. A concentração e a
concorrência. A cooperação internacional. As economias de decisão central.

9

T2 8-11-05

10

Cont. Os problemas da burocracia, da informação e dos custos de decisões de inovação
T1 14-11-05 tecnológica. As economias do terceiro mundo. As instituições de defesa da propriedade
privada. O dualismo. O problema da dívida externa.

10

Cont. Os problemas da burocracia, da informação e dos custos de decisões de inovação
T2 14-11-05 tecnológica. As economias do terceiro mundo. As instituições de defesa da propriedade
privada. O dualismo. O problema da dívida externa.

11

T1 15-11-05

A noção de circuito económico. Os agentes e as “actividades”. Classificação das
operações. As operações imputadas. Uma representação simples com UP e Famílias.

11

T2 15-11-05

A noção de circuito económico. Os agentes e as “actividades”. Classificação das
operações. As operações imputadas. Uma representação simples com UP e Famílias.

---

T1 21-11-05 Não dei aula.

---

T2 21-11-05 Não dei aula.

12

T1 22-11-05

A introdução do Estado. O papel da poupança e da conta de capital. A introdução do
exterior. O circuito “completo”.

12

T2 22-11-05

A introdução do Estado. O papel da poupança e da conta de capital. A introdução do
exterior. O circuito “completo”.

13

T1 28-11-05

O novo sistema de Contas Nacionais. Critério do território e da residência. As unidades
institucionais. Rubricas principais da CN.

13

T2 28-11-05

O novo sistema de Contas Nacionais. Critério do território e da residência. As unidades
institucionais. Rubricas principais da CN.

14

T1 29-11-05

A representação da produção por Leontief. Consumo individual e das famílias. Noção de
utilidade cardinal. Utilidade marginal. Dedução do comportamento de procura.

14

T2 29-11-05

A representação da produção por Leontief. Consumo individual e das famílias. Noção de
utilidade cardinal. Utilidade marginal. Dedução do comportamento de procura.

15

Deslocamentos da curva da procura. Variações de rendimento. Bens normais e inferiores.
T1 05-12-05 Variações de preços de bens complementares e substitutos. Variações esperadas de
rendimento e preços. Procura no curto e longo prazo: a reacção às variações de preços.

15

Deslocamentos da curva da procura. Variações de rendimento. Bens normais e inferiores.
T2 05-12-05 Variações de preços de bens complementares e substitutos. Variações esperadas de
rendimento e preços. Procura no curto e longo prazo: a reacção às variações de preços.

16

Curva de indiferença. Significado de TMS. Transitividade de preferências. Restrição
T1 06-12-05 orçamental. Equilíbrio do consumidor. Equivalência da concepção ordinal e cardinal de
utilidade na definição do equilíbrio do consumidor.

16

Curva de indiferença. Significado de TMS. Transitividade de preferências. Restrição
T2 06-12-05 orçamental. Equilíbrio do consumidor. Equivalência da concepção ordinal e cardinal de
utilidade na definição do equilíbrio do consumidor.

17
17

18

T1 12-12-05

Alterações de preferências. Alterações de preços. Excedente do consumidor. Impostos e
excedente do consumidor. Curvas de Engel. O conceito de elasticidade.

T2 12-12-05

Alterações de preferências. Alterações de preços. Excedente do consumidor. Impostos e
excedente do consumidor. Curvas de Engel. O conceito de elasticidade.

Continuação. Consumo privado total. Conciliação entre cross-section e evolução
T1 13-12-05 temporal. O comportamento das unidades de produção. O horizonte temporal do
produtor: curto e longo prazo.

Aula T

Dia

Assunto

18

Continuação. Consumo privado total. Conciliação entre cross-section e evolução
T2 13-12-05 temporal. O comportamento das unidades de produção. O horizonte temporal do
produtor: curto e longo prazo.

19

T1 3-1-06

Combinação produtiva no curto prazo. Produto médio e marginal. Combinação produtiva
no longo prazo. Isoquantas e isocusto. Equilíbrio do produtor. Alterações de preços
relativos e combinações produtivas.

19

T2 3-1-06

Combinação produtiva no curto prazo. Produto médio e marginal. Combinação produtiva
no longo prazo. Isoquantas e isocusto. Equilíbrio do produtor. Alterações de preços
relativos e combinações produtivas.

---

T1 9-1-06

Não houve aula por motivos justificados.

---

T2 9-01-06

Não houve aula por motivos justificados.

20

T1 10-01-06 Curto prazo: produto médio e marginal; custo médio e marginal. Custos fixos e variáveis.

20

T2 10-01-06 Curto prazo: produto médio e marginal; custo médio e marginal. Custos fixos e variáveis.

21

T1 16-01-06

Custos médios mínimos e curva de custos de longo prazo. Rendimentos de escala. A
curva de oferta. Elasticidade preço da oferta. Agregação da oferta individual.

21

T2 16-01-06

Custos médios mínimos e curva de custos de longo prazo. Rendimentos de escala. A
curva de oferta. Elasticidade preço da oferta. Agregação da oferta individual.

22

T1 17-01-06 Respostas a dúvidas apresentadas pelos estudantes.

22

T2 17-01-06 Respostas a dúvidas apresentadas pelos estudantes.

Aula T

Dia

Assunto

