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Enquadramento da Unidade Curricular:  

 
A disciplina de Macroeconomia I tem por objectivo dotar os estudantes das 

primeiras competências para a compreensão dos movimentos agregados das 

economias de mercado contemporâneas. O programa tem conta a situação da 

disciplina no plano da licenciatura, o tempo disponível, e a articulação com as 

restantes disciplinas no âmbito da Macroeconomia – mais imediatamente 

Macroeconomia II e Economia Monetária Internacional. 

 

 

 

Resultados de aprendizagem 
 
1- Descrever a macroeconomia como uma ciência e analisar o objecto da  

     macroeconomia. 

2- Identificar as variáveis macroeconómicas fundamentais e os principais  

     problemas e questões macroeconómicas: desemprego, ciclo económico,  

     inflação e défice externo. 

4- Analisar os modelos macroeconómicos básicos: (i) Modelo Clássico/Liberal;  

     (ii) Modelo Keynesiano/Intervencionista Elementar; (iii) Modelo Hicksiano  

     (Modelo IS-LM em economia fechada); (iv) Modelo Mundell-Fleming (Modelo  

     IS-LM em economia aberta). 

5- Descrever em termos introdutórios o modelo procura-oferta agregada e o  

     modelo da curva de Phillips. 

6- Perspectivar as implicações de política económica de cada um dos modelos. 

7- Avaliar as principais potencialidades e limitações de cada um dos modelos. 
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Programa da Unidade Curricular 
 
I-Introdução 
 
1. A Macroeconomia como uma ciência.  

2. O objecto de estudo da Macroeconomia.   

3. Principais problemas e questões macroeconómicas e de política  

    macroeconómica: desemprego, ciclo económico, inflação e défice externo. 

4. Principais correntes de pensamento macroeconómico. 

 

II- Medida da Actividade Económica 

 
1. As formas de representação da actividade económica global. 

2. As principais ópticas (e métodos) de cálculo do produto. 

3. Conceitos de agregados e identidades básicas da Contabilidade Nacional e seu   

     significado. 

4. Breve análise da evolução dos principais agregados macroeconómicos para a  

    economia portuguesa.  

 

III. Modelos Macroeconómicos  

 
1.O Modelo Clássico/Liberal 

  1.1 Determinação do rendimento. 

    1.2 Moeda e inflação. 

    1.3 O funcionamento do mercado de trabalho e o desemprego: a hipótese de  

          perfeita flexibilidade de preços e salários. 

2. O Modelo Keynesiano Elementar 

    2.1 Determinação do rendimento para os modelos de 2,3 e 4 sectores. 

    2.2 A importância do conceito de multiplicador na política macroeconómica. 

    2.3 O funcionamento do mercado de trabalho e o desemprego: a hipótese da       

          rigidez do  salário nominal à baixa (a hipótese do patamar salarial). 

3. O Modelo IS-LM. A Questão da Oportunidade e Eficácia Relativa das Políticas  

    de Estabilização Económica: Políticas Monetária e Orçamental. 

 

IV. Modelo Macroeconómico Economia Aberta com Perfeita  

     Mobilidade de Capitais: O Modelo de Mundell- Fleming  
     (Modelo IS-LM-BP).  

 
V. Os Modelos de Procura e Oferta Agregadas (Modelo AS-AD).  

     
     Anexo: Modelos da Curva de Phillips: Simples e Aumentada das  

                 Expectativas.  
 

VI. Conclusões 
 

1. Potencialidades e limitações dos modelos estudados na análise do 

desempenho macroeconómico das economias. 

2. 2. Potencialidades e limitações dos modelos estudados na orientação em 

termos de política macroeconómica. 
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