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Objectivos Gerais
Esta unidade curricular tem como objectivo a ligação do estudo da teoria macroeconómica com a
realidade das variáveis macroeconómicas da China. Começa pelo estudo da teoria macroeconómica,
objectivo económico-sociais, instrumentos do governo e mercados que a compõem. São igualmente
estudadas as variáveis macroeconómicas e a óptica de cálculo dos agregados económicos. Com
base no modelo Keynesiano básico são analisados os diferentes modelos de desenvolvimento
económico, dos agregados que sustentam a procura agregada e a sua implementação como política
pública.
Finalmente, será feita uma análise integrada e dinâmica do modelo macroeconómico e o seu
paralelo com a economia da China com base nos conceitos estudados.
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Objectivos Específicos
Os estudantes deverão ficar aptos a:
1. Conhecer os principais objectivos económicos de um governo.
2. Identificar quais os instrumentos mais importantes do governo para atingir as metas
macroeconómicas.
3. Compreender o funcionamento dos diferentes sistemas de mercado.
4. Compreender a complexidade do sistema de economia de mercado.
5. Efectuar o cálculo dos agregados económicos.
6. Compreender a interacção e interdependência entre os diferentes agregados económicos.
7. Compreender o modelo económico da economia da China até à potência económica que é
hoje.
8. Identificar as principais fases da economia Chinesa.
9. Compreender o impacto das diferentes políticas macroeconómicas na economia da China

Conteúdo
Módulo 1 - INTRODUÇÃO À ECONOMIA e MACROECONOMIA

2 Semanas

1. Conceito de economia, 3
2. A questão da escassez e os problemas económicos fundamentais, 4
3. A questão da organização económica - sistemas económicos, 9
4. A curva de possibilidades de produção e o conceito de custo de oportunidade 10
5. A Análise Positiva e Normativa 14
6. A divisão do estudo da economia em Micro e Macro economia 17

Módulo 2 – A MACROECONOMIA E A CARACTERIZAÇÃO DA EC. DA CHINA 2 Semanas
7. Fundamentos de teoria e política macroeconómica 193
8. Metas de política macroeconómica, 194
9. Estrutura da análise macroeconómica, 198
10. Instrumentos de política macroeconómica, 199
11. Desenvolvimento da macroeconomia: breve retrospectiva, 201
12. Caracterização do sistema económico Chinês
Módulo 3 - CONTABILIDADE SOCIAL

2 Semanas

1. Introdução, 200
2. Principais agregados macroeconómicos - o fluxo circular do rendimento 207
3. Economia a dois sectores sem formação de capital, 207
4. Três ópticas de mensuração: produto, despesa e rendimento, 213
5. Economia a dois sectores, com formação de capital, 215
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6. Economia a três sectores: o sector público, receita fiscal do governo, gastos do governo,
7. Economia a quatro sectores: o sector externo, 220
8. Valores reais e nominais, 224
9. Identidades básicas da contabilidade nacional, 229
10. Alguns aspectos conceituais e problemas de mensuração nas estimativas do produto
nacional, 230
11. Análise das principais contas públicas da China
Teste Intercalar e revisões

1 Semana

Módulo 4 – DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO E PRODUTO NACIONAIS:

2 Semanas

1. Mercado de bens e serviços, 259
2. Modelo keynesiano básico (lado real), 259
a. Curva da procura agregada
b. Modelo keynesiano básico (lado real), 259
c. Curva de procura agregada de bens e serviços (DA), 259
d. Curva de oferta agregada de bens e serviços (OA), 261
e. Hipóteses do modelo básico, 263
f. Hipóteses das variações das funções (C) (S) (I) (T) (G) (X) (Ai), 265
g. Equilíbrio do modelo básico 272
h. Hiato inflacionário e recessivo 285
3. A inflação
a. A curva de Philips
b. Principais causas da inflação
c. Principais consequências da inflação
d. Análise da Inflação da China
Módulo 5 – O LADO MONETÁRIO DA ECONOMIA, 300

2 Semanas

1. Moeda: conceito e funções, 300
2. Oferta de moeda, 302
3. Procura de moeda, 309
4. Equilíbrio do lado monetário da economia, 313
5. Efeitos da política monetária sobre nível de rendimento e de preços, 316
6. Eficácia das políticas monetárias e fiscal, 320
7. A importância da taxa de juros, 3321
8. Análise do sistema monetário da China
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Modulo 6 - O SECTOR EXTERNO

2 Semanas

1. Fundamentos do comércio internacional: a teoria das vantagens comparativas, 366
2. Taxa de câmbio, Regimes cambiais: taxas de câmbio fixas e taxas de câmbio flutuantes
(flexíveis)
3. Efeito sobre exportações e importações, taxa de inflação, a dívida externa do país, 372
4. Efeito das variações na taxa de câmbio Relações entre taxa de câmbio, taxa de juros e inflação,
372
5. Variáveis que afectam as exportações e as importações agregadas, 376
6. Balança de pagamentos, Conceito, Subdivisões, 379
7. Análise do sector externo da China
Revisões para o exame e apresentações dos trabalhos

1 Semana

EXAME FINAL (3 HORAS)

Método de ensino
Ensino teórico-prático, apresentação e debate de conceitos, resolução de exercícios e descoberta de
solução de problemas actuais e realistas.

Assiduidade dos alunos
A assiduidade às aulas rege-se pelo disposto no “Regulamento Pedagógico dos Cursos Conferentes
do Grau de Licenciado do Instituto Politécnico de Macau”.

Avaliação
A nota é atribuída em termos percentuais, sendo 100 a pontuação máxima e 50 a nota positiva
mínima.

Item
1

Trabalhos

2

Teste

3

Exame final

Descrição
Trabalhos efectuados dentro e fora das horas lectivas

Percentagem
25%
35%

Exame final

40%
Total:

100%

Qualquer aluno que obtenha menos de 35% no exame final terá de se submeter ao exame
suplementar, independentemente da nota final
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Material de Estudo
Obras de Referência
Vasconcelos, A. S., Economia, Micro e Macro, Atlas Editora, 5 ed., 2011
Park, J. D., The Special Economic Zones of China and Their Impact on Its Economic Development,
Praeger Publishers, 1997
Wu, J., Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform, Thomson/Soulth-western,
2005.
Serão distribuídos aos alunos outros documentos considerados pertinentes ao desenvolvimento das
aulas.
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