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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915206; 999406 - Microeconomia 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 314 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sandra Isabel Rodrigues Bailoa 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       60                                     90 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Incentivar a capacidade reflexiva sobre os temas expostos e promover o desenvolvimento do raciocínio económico como 
suporte das decisões de gestão; 

- Identificar e compreender os princípios básicos da Economia, assim como, conceitos económicos fundamentais; 

- Compreender fenómenos ligados com a escolha das empresas e a utilização eficiente do processo produtivo nomeadamente 

as questões ligadas com a maximização dos lucros e minimização dos custos; 

- Caracterizar e compreender as determinantes das diferentes estruturas de mercado. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Introdução; 

2.Teoria da Produção; 

3.Teoria dos Custos; 

4.Estruturas de Mercado.. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A UC de Microeconomia pretende focalizar o seu objeto de estudo na atuação racional das unidades de produção, 
possibilitando o entendimento das questões económicas no seu contexto social e empresarial e, fornecendo elementos para 
inculcar um maior realismo a muitas decisões de gestão. Os diversos conteúdos pretendem desenvolver a capacidade reflexiva 
sobre as temáticas expostas, assim como, desenvolver o raciocínio económico importante no apoio à tomada de decisões do 

gestor. Os conteúdos introdutórios pretendem permitir ao aluno um primeiro contacto com os princípios, conceitos fundamentais 
e os métodos inerentes à ciência económica. As teorias da produção e custos permitem compreender as questões inerentes à 
escolha das empresas e à utilização eficiente do processo produtivo como as relacionadas com a maximização dos lucros e 
minimização dos custos. A análise das diversas estruturas de mercado permite compreender as determinantes do tipo de 

concorrência, perfeita ou imperfeita. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas na unidade curricular de Microeconomia são de natureza teórico-prática, nas quais são expostos os conceitos 

económicos mais relevantes e, se executam exercícios práticos que permitem uma melhor compreensão da matéria leccionada.  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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Todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular são explorados e consolidados pelas s ituações de exposição de 
conceitos e fundamentos teóricos, acompanhadas com a resolução e discussão de exercícios práticos em aula. Estas 
actividades permitem a aplicação de conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de capacidades de análise, reflexão, 

compreensão e raciocínio económico necessárias para a compreensão dos diversos temas subjacentes à teoria da produção, 
teoria dos custos e estruturas de mercado, possibilitando aos alunos o entendimento das questões económicas determinantes 
na área empresarial. É também utilizada a plataforma de e-learning “Moodle” como ferramenta de apoio na aplicação destas 
metodologias. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação consiste na realização de testes escritos individuais onde constam questões teórico-práticas. 
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