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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: 915210; 999410 - Macroeconomia 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 314 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Manuel dos Santos Rodrigues 

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) 

125       60                                     65 

 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Promover o desenvolvimento da "linguagem" económica e do raciocínio económico 

 2. Sensibilizar para a realidade macroeconómica envolvente 

3. Incentivar a reflexão crítica e a participação dos alunos 

4. Destacar, sempre que possível, a importância de alguns comportamentos económicos agregados para a gestão de empresas 

e organizações  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução 

2. A Contabilidade Nacional 

3. O Mercado do Produto e os Modelos de Determinação do Rendimento  

4. O Modelo IS/LM  

 5. Breve Introdução à Política Económica 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta uc os alunos têm o primeiro contacto com Macroeconomia pelo que se pretende oferecer uma abordagem introdutória de 
algumas das principais temáticas que recaem nesta área do saber. Apesar do carácter introdutório não se prescinde do 
necessário rigor. Nomeadamente, ao nível da Contabilidade Nacional, os dados trabalhados em casos práticos são recolhidos 
em estatísticas oficiais a fim de se criar uma primeira aproximação ao real e reflexão sobre a mesma. Na continuação do 

programa, a reflexão crítica é constantemente estimulada à medida que os modelos trabalhados vão ganhando um realismo 
crescente (por ex.: aquando do estudo dos multiplicadores podem ser lidos/citados excertos de organismos 
internacionais/outros sobre o uso de alguns instrumentos de política económica e o seu impacto, procurando-se, sempre que 
possível, o confronto com opiniões divergentes). Sendo o "Investimento" abordado em vários pontos, será destacado o seu 

papel determinante no desempenho macroeconómico do país 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas são de natureza teórico-prática. Parte -se de uma exposição dos conceitos, teorias e modelos económicos mais 

relevantes, a que se segue a resolução e discussão de casos práticos. O recurso à plataforma de e-learning "Moodle pretende 
reforçar e agilizar a aplicação desta metodologia. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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Tanto a componente expositiva (com papel mais ativo da docente) como a componente prática (delegada desde o primeiro 
momento nos alunos, com correção e reflexão na aula) enquadram-se nos objetivos propostos- levando o aluno a participar; a 
desenvolver uma linguagem económica precisa e rigorosa; a apurar alguns dados da sua realidade macroeconómica envolvente 

com posterior reflexão; a perceber, finalmente, que nenhuma unidade institucional (e nesse todo, a empresa) é uma ilha em si 
própria, influenciando e sendo influenciada pelos grandes agregados. Ainda, nesta abordagem, a exploração do papel das 
administrações públicas e a utilização dos instrumentos de política económica ganham realce, de encontro aos objetivos 
propostos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita em dois modelos: por avaliação contínua em época normal, e por exame de recurso. A avaliação contínua é 
constituída por dois testes, de igual ponderação, não podendo a classificação ser inferior a 7 valores em cada um deles. 

Considera-se aprovado o aluno que, para além deste requisito, obtenha uma média de 10 valores entre os dois testes. Dá-se a 
possibilidade, após o 1º teste, aos alunos que tenham obtido classificação superior ou igual a 7 valores, de optarem por um 2º 
teste escrito ou exame de época normal, que incide sobre toda a matéria e onde poderá comparecer qualquer aluno inscrito. Em 
exame, consideram-se aprovados os alunos que tenham obtido classificação superior ou igual a 10 valores. Quem não tenha 

obtido aproveitamento, ou comparecido a qualquer das avaliações, pode ainda submeter-se a exame de recurso.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Amaral, J. F.; Louçã, F.; Santos, S.; Fontaínha, E.; Ferreira, C. e Caetano, G. (2007), "Introdução à Macroeconomia"; 2ª edição, 
Escolar Editora. 

Belbute, J. (2003), "Princípios de Macroeconomia", Gradiva. 

Mankiw, N. Gregory (2006); “Introdução à Economia”, São Paulo: Thomson Learning. 

Santos, J., Braga, J. e St. Aubyn, M. (2016) " Macroeconomia", Escolar Editora. 

Nota: Sobre os vários pontos programados são também disponibilizados apontamentos da docente, bem como fichas de 

exercícios. Recomenda-se que o capítulo da Contabilidade Nacional seja seguido principalmente por estes apontamentos, visto 
que contemplam alterações do SEC 2010. 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 
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