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PROGRAMA 
 

 

Tema 1 – O circuito económico e a Contabilidade Nacional 

 

 Visão geral do funcionamento da economia: principais fluxos 

 Medição da produção: 

o conceitos de PIB, bens finais e bens intermediários 

o o problema da dupla contabilização 

o conceito de amortização: valores líquidos e brutos 

 A relação produto-rendimento-despesa 

 

Tema 2 – Os ciclos económicos, a procura agregada e o modelo do multiplicador 

 

 O conceito de ciclo e as suas fases; características de uma recessão 

 Noção e funcionamento do multiplicador da despesa 

 O valor do multiplicador e as propensões marginais ao consumo (pmc) e à poupança (pmp) 

 

Tema 3 -  A intervenção do governo: impostos e despesa pública 

 

 As funções do governo e os seus instrumentos de intervenção 

o Impostos; Despesas públicas; Transferências sociais; Regulação 

 Exemplos de instrumentos de influência sobre: 

o a eficiência dos mercados: concorrência e informação imperfeitas; externalidades; bens 

públicos 

o a distribuição do rendimento: tributação, transferências sociais; políticas de rendimentos e 

preços 

o os ciclos económicos e o crescimento: políticas fiscal e monetária; 

 Princípios e problemas da cobrança de impostos: 

o benefícios - capacidade de pagar; equidade horizontal – vertical; impostos directos- 

indirectos; eficiência – justiça 

 

 Medidas da desigualdade na distribuição de rendimentos 

o Classes de rendimento / quintis; Curva de Lorenz e Coeficiente de Gini 

Tema 4 -  Desemprego, inflação e políticas de crescimento e estabilização 

 Conceitos de: população activa e não-activa; emprego e desemprego; taxa de desemprego 

 Efeitos económicos e sociais do desemprego 

 Tipos de desemprego: friccional, estrutural e cíclico; sua causas 

 Inflexibilidades do mercado de trabalho: qualificações, comportamento dos salários e contratos 

 Conceitos de inflação, índices de preços, e taxa de inflação; noções de IPC e deflator do PIB; 

preços de mercado e preços constantes 

 Efeitos da inflação sobre a eficiência económica e a distribuição do rendimento 

 Tipos de inflação: baixa, galopante, hiper-inflação 

 Causas da inflação: inércia; excesso de procura; pressão dos custos 

 A relação desemprego-inflação: curva de Phillips; menor taxa de desemprego sustentável (MTDS) 
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 O dilema inflação-desemprego e a estabilização da economia 

o papel da política fiscal e orçamental: despesas e impostos; efeito multiplicador 

o défice público e seu financiamento; custos da dívida pública 

o dificuldades da política fiscal: nível de intervenção; desfasamentos temporais 

Tema 5 -  A moeda, o sistema bancário e os mercados financeiros 

 A oferta de moeda: tipos de moeda e agregados monetários; M1 e M2 

 O preço do dinheiro: taxas de juro reais e nominais; diversidade de taxas de juro 

 A procura de moeda: suas componentes e sensibilidade à taxa de juro 

 A criação de moeda pelo sistema bancário: o multiplicador do crédito 

 O Banco Central: emissão de moeda, operações de mercado, taxas de desconto e  reservas legais 

 Oferta de moeda e taxa de juro 

 O mecanismo de transmissão monetária 

 

Tema 6 -  A economia aberta: crescimento e integração económica 

 

 Os factores de crescimento das economias: recursos humanos; recursos naturais; capital; 

progresso tecnológico 

 Os problemas de desenvolvimento à luz dos factores de crescimento 

 O modelo asiático de desenvolvimento e o papel do comércio internacional 

 Integração económica: zonas de comércio livre; uniões aduaneiras; mobilidade de factores; o caso 

especial da União Europeia 

 

Temas actuais 

 

Tema 7 - Evolução contemporânea do mercado de trabalho 

Tema 8 -  A economia e as questões ambientais 

Tema 9 -  A economia, o direito e as instituições sociais 

 

 

Nota: Os temas 7 a 9 são apresentados sob a forma de palestras e debates sobre problemas actuais com 

recurso aos instrumentos de análise adquiridos ao longo do ano. O seu conteúdo específico e as referências 

bibliográficas serão indicados posteriormente. 
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Parte I – Macroeconomia 

 
 

1 – Macroeconomia: o circuito económico e a Contabilidade Nacional 

2 – Os ciclos económicos, a procura agregada e o modelo do 

multiplicador 3 – A intervenção do governo: impostos e 

despesa pública 

4 – Desemprego, inflação e as políticas de crescimento 

e estabilização 5 -  A moeda, o sistema bancário e os 

mercados financeiros 

6 - A economia aberta: comércio internacional e 

integração económica Parte II – Temas actuais 

7 - Evolução contemporânea do 

mercado de trabalho 8 – A economia e 

as questões ambientais 

9 – A economia, o direito e as instituições sociais 

 

 

 

 

 

HORÁ  RIO DE ATENDIMENTO: 

 

2.ª feira e 4.ª feira, das 18h às 19h. 
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BIBLIOGRAFIA 

 
 
Porto, Manuel L. Economia: um texto introdutório, Almedina, Coimbra, (qualquer 

edição) Samuelson, P.; Nordhaus, W.  Economia, 16a edição *(ou posterior), McGraw Hill, 

Lisboa, 1999 

 

Carga horária: 3 horas semanais 

 

Regente: José I. Duarte (Lic. Econ., U. Coimbra; MSc. Appl. Env. Econ., U. London & Imp. 

Coll.)
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身心障礙支援服務 

學生事務部設有身心障礙支援服務，旨在為有永久性或暫時性身心障礙的同學提供相應的支援 
，以便他們在大學裏享有平等的教育機會、大學生活以及其他服務。 

 

 

若同學有肢體、視力、聽力、語言、學習或心理方面的障礙，導致在學習或日常活動中受到嚴重的

限制，同學可以與學生事務部直接聯繫，也可透過老師與學生事務部聯繫。我們將評估同學的需要 

，並與老師商議，為同學提供適切的支援。若想了解更多服務的詳情，歡迎聯絡我們： 

電郵：sao.disability@edu.um.mo 

電話：88224901 

網頁：https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 
 

DISABILITY SUPPORT SERVICES 
Student Affairs Office (SAO) provides disability support services for students with permanent or temporary 

physical and mental disabilities so that they can have equal opportunity in education, university life and 

other services in the university. 

 

If you have physical, visual, hearing, speech, learning or psychological impairment(s) which substantially 

limit your learning or activities of daily living, please contact Student Affairs Office (SAO) directly or 

through your instructor. We will assess your special educational needs and communicate with your 

instructor so as to provide you with the most appropriate support. To learn more about our services, please 

contact us: 

E-mail: sao.disability@edu.um.mo 

Tel: 8822 4901 

Website: https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 
 

Serviços de Apoio aos Estudantes com Deficiência 

 

O Gabinete de Assuntos dos Estudantes oferece serviços de apoio aos estudantes portadores de deficiência 

permanente ou temporária, física ou mental, a fim de lhes garantir oportunidades iguais nos estudos, na 

vida universitária e no acesso aos serviços fornecidos pela Universidade. 

 

Caso tenha deficiência física, visual, auditiva, da fala, de aprendizagem ou psicológica, que condiciona, 

substancialmente, os seus estudos ou actividades da vida quotidiana, por favor contacte, directamente ou 

através do seu professor, o Gabinete de Assuntos dos Estudantes. Assim, avaliaremos as suas necessidades 

e comunicaremos com o seu professor, com o objectivo de lhe fornecer um apoio adequado. 

Para mais informações sobre estes serviços, é favor contactar-nos através de: 

E-mail: sao.disability@edu.um.mo 

Tel: 8822 4901 
Página electrónica: https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 
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