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Objectivos da unidade curricular 
 

Competências genéricas: 

Conhecer os rudimentos da abordagem microeconómica do processo de escolha por parte dos 

consumidores e dos responsáveis pela gestão das unidades produtivas. 

Dominar e articular conceitos e instrumentos analíticos básicos no âmbito da microeconomia. 

 

Competências específicas: 

Entender o conceito de custo de oportunidade. 

Caracterizar o equilíbrio dos mercados e identificar as consequências da intervenção do 

Estado sobre os mercados, designadamente através da tributação indirecta. 

Descrever analiticamente os processos tecnológicos. 

Analisar e relacionar as funções custo. 

Perceber as condições para a minimização do custo da produção de uma certa quantidade de 

produto. 

Assimilar e interpretar as condições requeridas para a maximização do lucro por parte de um 

produtor.  

Caracterizar e confrontar diferentes estruturas de mercado, designadamente: estrutura 

perfeitamente concorrencial e monopólio. 

 

 

 

 
Programa da unidade curricular 
 

1. FORMALIZAÇÃO DO PROBLEMA ECONÓMICO 

 

1.1. Afectação eficiente de recursos escassos 

1.2. Uma definição de economia 

 

2. CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES PROPEDÊUTICOS 

 

2.1. Utilidade, bens e factores de produção  

2.2. Classificação dos bens económicos 

2.3. Linha limite de possibilidades de produção 

2.3.1. Custo de oportunidade 

2.3.1.1. Taxa marginal de transformação 

2.3.2. Sobre a curvatura da LLPP 

2.3.3. Factores de crescimento 



 

3. PROCURA 

 

3.1. Função procura 

3.2. Função procura-rendimento 

3.2.1. Bens normais e bens inferiores 

3.3. Função procura cruzada 

3.3.1. Bens sucedâneos e bens complementares 

3.4. Traçado da curva da procura de mercado 

 

4. OFERTA 

 

4.1. Função oferta 

4.2. Traçado da curva da oferta de mercado 

 

5. MERCADO 

 

5.1. Equilíbrio de mercado 

5.2. Condições para o equilíbrio estável 

5.3. Maximização do nível de bem-estar proporcionado pelo mercado 

5.3.1. Excedente do consumidor e excedente do produtor 

 

6. ELASTICIDADES 

 

6.1. Elasticidade-preço da procura 

6.1.1. Determinação geométrica da elasticidade-preço da procura 

6.1.2. Casos em que a elasticidade-preço da procura não varia com o preço 

6.1.3. Receita total, receita média e receita marginal 

6.1.4. Relação entre a elasticidade-preço da procura e a receita marginal 

6.2. Elasticidade-rendimento da procura 

6.2.1. Bens essenciais e bens de luxo 

6.3. Elasticidade cruzada 

6.4. Elasticidade-preço da oferta 

6.5. Determinação geométrica de elasticidade-preço da oferta 

6.6. Casos em que a elasticidade-preço da oferta não varia com o preço 

 

7. INTERVENÇÃO DO ESTADO 

 

7.1. Fixação autoritária de preços 

7.2. Impostos específicos 

7.3. Incidência efectiva de um imposto explicada pela relação entre as elasticidade-

preço da oferta e da elasticidade-preço da procura 

7.4. Casos em que um imposto indirecto é integralmente suportado pelos produtores ou 

pelos consumidores 

7.5. Alterações no bem-estar provocadas por impostos indirectos 

 

 

8. TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO 

 

8.1. Empresa, produtos e factores produtivos 



8.2. Função de produção 

8.2.1. Isoquantas 

8.2.2. Função de produção de Cobb-Douglas 

8.3. Períodos de decisão da empresa: curto-prazo e longo-prazo 

8.3.1. Factores produtivos fixos e variáveis 

8.4. Produtividades total, média e marginal de um factor de produção 

8.4.1. Relações notáveis entre as produtividades total, média e marginal 

8.5. Lei da produtividade marginal decrescente 

8.6. Estágios da produção; óptimo técnico e máximo técnico 

8.7. Taxa marginal de substituição técnica 

8.8. Rendimentos à escala 

8.8.1. Rendimentos crescentes à escala 

8.8.2. Rendimentos constantes à escala 

8.8.3. Rendimentos decrescentes à escala 

8.9. Elasticidade produto de um factor produtivo 

 

9. CUSTOS 

 

9.1. Indeterminação técnica e escolha económica 

9.2. Custo económico versus custo contabilístico 

9.3. Custos no curto-prazo 

9.3.1. Custo fixos e custos variáveis 

9.3.2. Custos totais, médios e marginais 

9.3.3. Relações notáveis entre os custos totais, médios e marginais  

9.3.4. Mínimo de exploração e óptimo de exploração 

9.3.5. Relações notáveis entre os custos e as produtividades 

9.4. Custos no longo-prazo 

9.4.1. Linha de isocusto 

9.4.2. Curva de expansão de longo-prazo 

9.4.3. Custo médio e custo marginal de longo-prazo 

9.4.4. Elasticidade custo do produto  

9.4.5. Economias e deseconomias de escala 

 

10. CONCORRÊNCIA PERFEITA 

 

10.1. Caracterização da estrutura de mercado perfeitamente concorrencial 

10.2. Procura da produção da empresa perfeitamente competitiva 

10.3. Equilíbrio no curto-prazo 

10.3.1. Maximização do lucro - determinação analítica e geométrica 

10.3.2. Dedução da curva da oferta da empresa no curto-prazo 

10.4. Excedente do produtor no curto prazo 

10.5. Equilíbrio no longo-prazo 

10.5.1. Maximização do lucro no longo-prazo 

 

11. MONOPÓLIO 

 

11.1. Caracterização da estrutura monopolista 

11.2. Maximização do lucro do monopolista 

11.3. Grau de poder de mercado; índice de Lerner 
  



Metodologias 
 

Exposição de conceitos e teorias, designadamente com recurso a materiais em suporte digital 

interactivo, e realização de exercícios de aplicação dos conhecimentos transmitidos. 

 

 
Regime de avaliação 
 
A modalidade de avaliação adoptada na unidade curricular é a avaliação final estipulada no 

artigo 16.º do Regulamento de Inscrição, Frequência e Avaliação, RIFA. 

 
De modo facultativo, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16.º do RIFA, os alunos poderão, 

complementarmente, submeter a avaliação três trabalhos que consistirão na resolução de três conjuntos 

de exercícios de escolha múltipla, de curta duração, versando disjuntamente os diversos conteúdos 
programáticos da disciplina, os quais serão disponibilizados e resolvidos na plataforma Moodle do 

ISCAP em datas e horas a fixar e divulgar oportunamente.  

 
Ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo 16.º do RIFA, a classificação final estabelecer-se-á nos 

seguintes termos: 

 

− Se forem submetidos a avaliação os três trabalhos complementares e a classificação obtida no 
exame final (seja realizado na época normal ou na época de recurso) for superior ou igual a sete 

valores, a classificação final corresponde à média ponderada, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas nestas provas, conforme a expressão: 
   10% da Classificação do 1.º trabalho complementar +  

+ 10% da Classificação do 2.º trabalho complementar +  

+ 10% da Classificação do 3.º trabalho complementar +  
+ 70% da Classificação do exame final. 

 

− Em qualquer outro caso, a classificação final corresponde à classificação obtida no exame 

final, seja realizado na época normal, na época de recurso ou na época especial. 
 

Dado o ineditismo da forma adoptada para a apresentação dos trabalhos complementares e face à 

eventualidade de ocorrerem falhas inerentes ao recurso à plataforma Moodle comprometedoras da 
correcta submissão a avaliação dos trabalhos nos termos estabelecidos, a equipa docente encara o 

procedimento previsto como experimental, pelo que, antes da realização do exame da época normal, 

tomará e anunciará uma das seguintes decisões mutuamente exclusivas:  

− não considerar nenhuma das classificações relativas aos trabalhos complementares de qualquer 
dos alunos, se vierem a registar-se percalços na sua submissão por algum(s) aluno(s) 

comprovadamente devidos a eventual deficiência ou limitação no funcionamento da plataforma 

Moodle;  

− considerar, nos moldes estabelecidos, todas as classificações relativas aos trabalhos 
complementares facultativamente submetidos a avaliação, desde que não tenha detectado, nem lhe 

tenha sido comunicada e comprovada, a ocorrência de quaisquer incidentes susceptíveis de pôr em 

causa a sua validade. 
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