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Unidades de Ensino/Conteúdos 

Gestão 
do 

Tempo 

 
Avaliação 

Módulo 4 – Moeda e Financiamento da Atividade 
Económica 
Moeda:  
Evolução: da troca direta à troca indireta  
Tipos (moeda-mercadoria, moeda metálica, 
moeda-papel, papel-moeda e moeda escritural) - 
Funções (meio de pagamento, medida de valor e 
reserva de valor)  
As novas formas de pagamento – desmaterialização 
da moeda  
Preço: 
Noção  
Fatores que influenciam a sua formação 
Inflação: 
Noção 
Formas de cálculo (homóloga e média) - 
Consequências da inflação no valor da moeda e no 
poder de compra 
Poupança: 
Noção 
Destinos (entesouramento, depósitos e 
investimento) 
Investimento:  
Noção  
Funções (substituição, inovação e aumento da 
capacidade produtiva)  
Tipos (material, imaterial e financeiro) - 
Importância do investimento em inovação 
tecnológica e I&D na atividade económica  
O financiamento da atividade económica: 
Formas: autofinanciamento (capacidade de 
financiamento) e financiamento externo 
(necessidade de financiamento) 
Financiamento externo – direto e indireto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 h 

 

 
 
Observação dos alunos 
em sala de aula 
 
 
 
Teste sumativo 
 
 
 
Trabalhos de grupo 
 
 
 
Autoavaliação da 
participação dos 
alunos 

 

Módulo 5 - O Estado e a Atividade Económica 
Estado – noção e funções: 
Noção 
Funções: legislativa, executiva e judicial 

 
 
 
 
 
 

 
Observação dos alunos 
em sala de aula 
 
 
 



Esferas de intervenção: política, económica e social 
Objetivos da intervenção económica e social do 
Estado: 
Eficiência: falhas do mercado – a concorrência 
imperfeita, externalidades e bens públicos - 
Equidade: justiça social na repartição dos 
rendimentos (salários, juros, rendas e lucros) - 
Estabilidade: desequilíbrios da economia (ex.: 
inflação ou desemprego)  
Instrumentos de intervenção do Estado: - 
Planeamento: noção e tipos (indicativo e 
imperativo)  
Orçamento do Estado:  
Noção  
Componentes (despesas públicas e receitas 
públicas)  
Saldo orçamental (défice ou superavit)  
Importância –  
Políticas sociais e económicas 
Políticas sociais – redistribuição dos rendimentos 
e combate ao desemprego –  
Objetivos  
Instrumentos  
Políticas económicas – orçamental, fiscal, 
monetária e cambial  
Objetivos 
Instrumentos 
Alterações nas políticas monetária e cambial 
decorrentes do facto de Portugal ser membro da 
União Europeia – papel do Banco Central Europeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 h 

Teste sumativo 
 
 
 
Trabalhos de grupo 
 
 
 
Autoavaliação da 
participação dos 
alunos 
 

Módulo 6 -A Interdependência das Economias 
Atuais 
O comércio internacional: 
Diversidade, necessidade e vantagens das trocas 
internacionais 
O registo das trocas internacionais – Balança de 
Pagamentos  
Balança Corrente 
Mercadorias (importações e exportações)  
Serviços  
Rendimentos 
Transferências correntes 
Balança de Capital 
Balança Financeira 
Fatores de desenvolvimento do comércio 
internacional: 
Transportes e comunicações 
Empresas transnacionais  
GATT/OMC  
A integração económica: 
Noção 
Formas (zona de comércio livre, união aduaneira, 
mercado comum e união económica) 
O processo de construção da União Europeia 
 

 
 
 
 
 
 
 

24 h 
 

 
 
Observação dos alunos 
em sala de aula 
 
 
 
Teste sumativo 
 
 
 
Trabalhos de grupo 
 
 
 
Autoavaliação da 
participação dos 
alunos 
 

 
No número de aulas previstas estão incluídas as atividades formativas e de avaliação (visitas de estudo, 
trabalhos de grupo, visionamento de material audiovisual, avaliação formativa, sumativa e autoavaliação) 


