FICHA ECTS
Macroeconomia
2021-22

Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit
[31821106] Macroeconomia
[31821106] Macroeconomics

Plano / Plan:

Licenciatura em Contabilidade

Curso / Course:

Licenciatura em Contabilidade
Accounting

Grau / Diploma:

Licenciado

Departamento / Department:

Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area:

Ciências Sociais

de

ce

rti

fic

aç

ão

Designação da Unidade Curricular / Curricular Unit:

1

Ano Curricular / Curricular Year:

o

Período / Term:

eit

ECTS:

ef

Horas de Trabalho / Work Hours:

ra

Horas de Contacto/Contact Hours:

5
0132:30

0000:00

(TC) Trabalho de Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0039:00

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0011:42

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

lid
o

pa

(T) Teóricas/Theoretical:

S2

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00
0000:00

In

vá

(S) Seminário/Seminar:

Docente Responsável / Responsible Teaching
[4040] Vítor João Pereira Domingues Martinho [303888] Vítor João Pereira Domingues Martinho ;

Docentes que lecionam / Teaching staff

[303888] Vítor João Pereira Domingues Martinho

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - FICHA ECTS(2021-22)

1/4

FICHA ECTS
Macroeconomia
2021-22

Objetivos de Aprendizagem
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Em termos de competências específicas, pretende-se que os estudantes sejam capazes de:
-Reconhecer a importância do estudo da Macroeconomia;
-Identificar e distinguir os objetivos e variáveis instrumentais em Macroeconomia;
-Compreender o sistema Macroeconómico e o papel essencial da procura e ofertas agregadas;
-Perceber a utilidade da Contabilidade Nacional para o conhecimento das relações entre os agentes
económicos e para a definição de políticas económicas;
-Compreender a política orçamental e monetária e enquadrá-las no plano da União Europeia;
-Perceber algumas das ideias subjacentes à economia internacional;
-Enquadrar a análise macroeconómica no percurso escolar do estudante e no perfil do diplomado;
-Em termos de competências genéricas, procura-se contribuir para o desenvolvimento e consolidação de
atributos como: a expressão e comunicação, o capacidade de análise e de síntese, trabalho em equipa,
espírito critico e iniciativa.

o

pa

ra

o

eit

ef

Learning Outcomes of the Curricular Unit
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In terms of specific skills, it is intended that students are able to:
-Recognize the importance of the study of Macroeconomics;
-Identify and distinguish the objectives and instrumental variables in Macroeconomics;
-Understand the Macroeconomic system and the essential role of aggregate demand and supply;
-Realize the usefulness of National Accounting for understanding the relationships between economic agents
and for the definition of economic policies;
-Understand the fiscal and monetary policy and fit them in the European Union plan;
-Understand some of the ideas underlying the international economy;
-Framing the macroeconomic analysis in the student's academic path and in the profile of the graduate;
-In terms of generic skills, we seek to contribute to the development and consolidation of attributes such as:
expression and communication, the ability to analyze and synthesize, teamwork, critical spirit and initiative.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)
Visão Global da Economia;
Consumo e Investimento;
Ciclos Económicos, Modelo do Multiplicador e Política Orçamental;
Moeda, Crédito e Política Monetária.
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Syllabus (Lim:1000)
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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A global vision of Economy;
Consumption and Investment;
Economic cycles, Multiplier Model and Budget policy;
Currency, credit and Monetary policy.
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- A classificação final resulta da nota obtida em uma prova escrita(com uma ponderação de 50%) que inclui
matérias versadas tanto nas aulas teóricas como nas teórico-práticas e da nota de um trabalho prático (com
uma ponderação de 50%) obrigatório, a entregar e apresentar impreterivelmente até ao último dia de aulas
do semestre.
- As classificações obtidas serão em tempo oportuno formalmente afixadas. A aprovação implica a obtenção
de pelo menos 9,5 em cada um dos atos de avaliação (provas escritas e trabalho prático). O êxito na
unidade curricular implica sempre a presença efectiva em pelo menos 75 % do número de aulas realmente
dadas.
- As metodologias de ensino serão implementadas em aulas presenciais e por videoconferência.
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- The final classification results from the evaluation obtained in a written test (with a weighting of 50%) that
includes subjects presented both in theoretical and theoretical-practical classes and from the evaluation of a
mandatory practical work (with a weighting of 50%), to deliver and present until the last day of the semester.
- The classifications obtained will be formally posted in due course. Approval implies obtaining at least 9.5 in
each of the evaluation acts (written tests and practical work). Success in the curricular unit always implies the
effective presence in at least 75% of the number of classes actually given.
- The teaching methodologies will be implemented through regular classes and by videoconference.

Bibliografia de Consulta (Lim:1000)
Samuelson e Nordhaus (2012). Economia, 19ª ed, McGraw-Hill.

Bibliography (Lim:1000)
Samuelson e Nordhaus (2012). Economia, 19ª ed, McGraw-Hill.
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Observações
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Observações complementares
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