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Unidade curricular 
Economia II                     1º ano Turma A 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Paula Vaz Freire (2h) 
 
Outros docentes na unidade curricular 
Sara Rodrigues (2h) 
 
Conteúdos programáticos 
PARTE I - MICROECONOMIA  
1. Outros objetivos que não a maximização do lucro 
2. A repartição do rendimento e o mercado dos fatores 
3. A desigualdade e a pobreza 
4. Redistribuição e tributação 
5. O problema ambiental 
6. A intervenção do Estado e a escolha pública 
PARTE II - MACROECONOMIA  
7. Os temas básicos da macroeconomia 
8. O crescimento 
9. O desemprego 
10. A inflação 
11. A contabilidade nacional 
12. O modelo de pleno emprego 
13. O combate à inflação e ao desemprego 
14. As políticas de estabilização 
15. Os sistemas monetário e financeiro 
16. Consenso e debate na política macroeconómica 
 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
Aulas teóricas: gravação de aulas e disponibilização do respetivo link de acesso, aos alunos, por email 
Aulas práticas: utilização da plataforma Zoom-Colibri em conjugação com questões escritas relativas à matéria das 
aulas (os alunos que tenham dificuldades em participar na aula através do zoom respondem às questões por escrito, 
assim se garantindo a todos a oportunidade de participar) 
                             Uso de email no contacto com os alunos 

▪ Disponibilização de materiais didáticos: textos e indicações bibliográficas 
▪ Envio de exercícios escritos 
▪ Acompanhamento da elaboração dos trabalhos escritos de investigação sobre temas 

orientados 
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
Unidade curricular optativa na qual se optou por aplicar o método especial de avaliação (artigos 11.º n.º 2 e 23.º do 
RA): 
Avaliação feita por via de trabalho escrito individual (50%) e participação nas aulas através dos métodos oral ou 
escrito, conforme as possibilidades dos alunos, de acordo com o indicado no ponto relativo às metodologias (50%), 
não existindo a prova escrita tradicional do final de semestre.  
Como referido, na componente da participação nas aulas está incluído tanto o trabalho desenvolvido pelos alunos no 
decurso das aulas realizadas através da plataforma Zoom-Colibri, como a resolução de exercícios escritos enviados via 
e-mail, de forma a garantir a todos a possibilidade de participação, independentemente da existência de limitações 
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técnicas ou de outra natureza que impeçam o devido acesso às aulas práticas.  
Os alunos que, com base nos elementos acima referidos, tiverem avaliação igual ou superior a 10 valores ficarão 
imediatamente aprovados na unidade curricular, sendo essa a sua nota final (sem prejuízo de poderem, caso o 
pretendam, fazer prova oral de melhoria). 
 
Bibliografia principal 
Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, Almedina (Bibliografia complementar referenciada 
nesta obra) 
 


