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AULA PRÁTICA Nº 1 

 

Vamos, primeiramente, analisar as respostas do senso comum a questões 

económicas. De que forma respondemos àquelas questões? A resposta da 

ciência será fornecida mais tarde. Neste momento procuram introduzir-se 

noções introdutórias, pelo que se fará apenas uma abordagem preliminar. 

 

SLIDE 1 

 Por que razão não se pode/deve distribuir o que não se tem? “Pode” 

e “deve” são verbos com os quais devemos ter cuidado. O “deve” não se 

utiliza no discurso cientifico, e o “pode” utiliza-se nos dois. Se utilizarmos 

o “deve” estamos inclinados para questões de moral, para respostas não 

científicas. E a ciência é neutra, não recorre a este discurso. 

Permanentemente o ser humano é obrigado a tomar decisões sobre 

escolhas. Podemos distribuir o que não temos se tivermos dinheiro para 

o pagar. O senso comum não se preocupa com isto na totalidade. No 

caso português, a responsabilidade desta escolha é das empresas, das 

pessoas e do Estado. As pessoas respondem a incentivos, mas é 

importante ser racional. O senso comum entende que não se deve 

distribuir o que não se tem porque, simplesmente, não se tem. Mas 

ainda assim o fazemos porque precisamos. 

 Por que razão um salário nominal não é o importante numa decisão 

de emprego? Relativamente a esta questão, existem três conceitos que 

ainda não dominamos: salário, nominal e emprego. Salário nominal é o 

salário em dinheiro. Decisão de emprego tem a ver com o emprego: nós 

oferecemo-nos para o emprego, ainda que não de forma constante. 

Quem procura emprego são os empresários. Nós oferecemos as 

qualidades, oferecemo-nos, oferecemos os nossos conhecimentos. Se 

ninguém aceitar, estamos desempregados. Iremos responder mais tarde 

a esta questão. 

 Por que razão a relação salário/produtividade é importante? Não há 

produtividade do trabalho, há produtividade dos factores de produção. O 

ordenado mínimo não é sinónimo de pouco trabalho. Porque é que os 

bons advogados têm os melhores clientes quando são mais caros? O 

problema deve ser aqui visto na relação receber – pagar.  

 Por que razão as decisões sucedem às escolhas e não o contrário? 

Temos várias escolhas possíveis e depois é que decidimos. Mas as 

escolhas não são posteriores às decisões. Primeiro escolhemos e 

depois decidimos. E muitas vezes o senso comum toma decisões sem 

escolher. Se decidimos sem escolher não há termos de comparação. 
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 Por que razão as falácias devem ser sempre denunciadas num 

percurso explicativo de fenómenos ou factos reais? Por que razão 

a denúncia de explicações baseadas em simples crenças devem 

ser denunciadas? Se não souber o que estou a tentar explicar, de nada 

serve a explicação. No fundo, a explicação é sempre de fenómenos ou 

de factos reais. E, por isso, há que recolher informação. Há que tentar 

perceber o fenómeno na sua totalidade e afastar as falácias que o 

corrompem. Temos de trabalhar o fenómeno, pois as abordagens 

simples não resultam. Estamos precisamente a afastar as falácias na 

Economia para que possamos percebe-la. As falácias mostram coisas 

evidentes que não correspondem à realidade, e é importante saber 

distingui-las. O investigador tem de escolher o caminho certo. Falácias 

são caminhos errados que atrasam o percurso e que, de facto, podem 

até estragar o “passeio”. O cientista tem de saber que aquilo que ele 

produz explica, caso contrário não é ciência.  

 

SLIDE 2 

Qual o percurso da ciência? Faça uma abordagem circunstanciada do 

funcionamento da actividade científica, servindo-se do conjunto de 

instrumentos estudados. 

Em primeiro lugar está o real. Nenhuma ciência é verdadeira se não se 

debruça sobre o real. A ciência explica ou procura explicar uma realidade 

existencial. Em segundo lugar, passamos para o real pensado que se obtém 

através da recolha de informação. Isto não significa apenas pensar sobre o 

assunto, mas relaciona-se com a articulação de informação. E isto em conjunto 

com instrumentos, técnicas, métodos, com os conhecimentos anteriores, vai 

fornecer uma explicação mais concreta. O Direito para ser Direito teve uma 

história; e é importante conhecer a história. O passado é relevante, assim como 

as técnicas e os métodos que nos ajudam a afastar as falácias e facilitam a 

investigação. Estes são instrumentos ao serviço da investigação. 

 

SLIDE 3 

Antes de identificarmos as falácias, releva aludir às que conhecemos. São 

muitas as existentes na Economia, mas existem três que se destacam, e que 

são consideradas as mais perigosas: 

 

 Falácia Coeteris Paribus: é a mais frequente, ainda que não seja a mais 

perigosa. Significa que vamos responder a uma questão admitindo 

apenas duas ou três variáveis numa explicação. O senso comum admite 

que a quantidade aumenta quanto menor o preço – esta lei é valida, mas 

de acordo com um conjunto de limitações. Se o rendimento não for 

constante, esta lei não se aplica. No fundo, esta falácia esquece que 
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variáveis como cultura, gosto, estação do ano, entre outras, causam 

limitações às respostas.  

 Falácia da Composição: esta corresponde à vertente negativa da 

metodologia indutiva. A indução (capacidade de generalização) é 

perigosa. Por vezes, não faz sentido generalizar. Esta indução não 

respeita os cânones metodológicos e corresponde a uma generalização 

inconsequente. Pode não ser possível passar do particular para o geral 

porque podem haver variáveis impossíveis de generalizar. 

 Falácia Post Hoc: este é um erro de investigação na sua segunda parte. 

Ou seja, se há determinada explicação possível inicialmente, e se 

depois aparece um fenómeno ou acontecimento semelhante, admitimos 

que a primeira explicação é válida para o segundo fenómeno. Através 

desta falácia fazem-se relações de causalidade que podem não ser 

lógicas. Meras coincidências levam a explicações que não 

correspondem à verdade. 

 

Agora vejamos as frases e identifiquemos as falácias: 

 

 “Quando o preço do pão sobe, todos os consumidores compram 

menos pão”. Isto não é científico. Está presente a falácia Coeteris 

Paribus e da Composição. 

 “Quando todos os cidadãos de um país querem poupar mais, a 

poupança do país tem necessariamente de aumentar”. A palavra 

“querer” mostra logo que a afirmação não +e cientifica. Este é um 

discurso do senso comum. Mas se tirarmos o “querer”, já não há falácia. 

Sempre que o “todos” é no inicio da afirmação, não há falácia da 

Composição, mas se for consequência a falácia já existe. Assim, não há 

falácia porque os cidadãos pertencem ao país. Se todos poupam mais, a 

poupança do país aumenta. Ainda que depois o governo faça uso dela 

para pagar algo. 

 “Estudos estatísticos informam que quando há uma subida do 

preço do calçado de 3% reduz-se a procura de 2%”. Está aqui um 

facto que resulta de uma técnica de investigação – estatística. Ficamos 

assim convencidos porque nos referem estudos científicos, mas o facto 

de existir na afirmação a expressão “quando há”, mostra que podem 

existir outras variáveis para além das consideradas pelo estudo. Existe 

aqui a falácia Coeteris Paribus. Não é uma afirmação concreta. E 

quando não há uma subida do preço do calçado?! 

 “Sendo constatado que quando sobe o preço o azeite, batatas e 

pão, aumenta a receita da mercearia, então todas as mercearias 

tinham interesse em subir os preços destes bens se os tivessem 

para venda”. Falácia da composição (“todos”). O facto de aumentar o 
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preço e a receita, aumentam os consumidores e as mercearias voltam 

ao mesmo. O que é válido para um caso pode não ser válido para todos. 

 “O incentivo ao consumo consegue-se com a redução da taxa de 

juro”. A taxa de juro é o consumo em dinheiro. E o incentivo ao 

consumo consegue-se com outros fenómenos. Aquela não é a única 

variável explicativa daquele fenómeno. Podem existir outras. No Japão, 

a taxa de juro não influencia o consumo, visto que este é 0. A inflação 

sim já influencia: ao ser negativa, as pessoas ficam à espera do preço 

mais barato, poupando mais e consumindo menos.  
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AULA PRÁTICA Nº 2 

 

Princípios Básicos da Economia: Todas as pessoas tomam decisões. E 

podemos fala de quatro princípios que têm que ver com decisões, escolhas e 

opções. Vejamos: 

1- Todos nos fazemos escolhas e as decisões são baseadas em uma 

escolha eleita em desfavor das outras. 

2- As pessoas calculam os custos e os benefícios dessas escolhas. É 

necessário quantificar. Custo de oportunidade – não há nenhuma 

decisão da economia que não passe por esta decisão. 

3- As pessoas tomam decisões racionais na margem. E esta é a parte mais 

complicada: é uma situação de limite, que coloca um problema relativo à 

racionalidade. É mais difícil tomar decisões. 

4- Todos nos respondemos a incentivos. Somos animais influenciáveis; 

aceitamos que nos manobrem. Respondemos normalmente mal a 

incentivos. Somos previsivelmente irracionais.  

SLIDE 1/2/3 

1. São três situações possíveis. E o objectivo é, perante as escolhas 

apresentadas, tomar uma decisão. Qual o custo de oportunidade? Qual 

a vantagem relativamente a uma das seguintes opções? Antes de mais, 

releva perceber o que é o custo de oportunidade: este tem que ver com 

tomar uma decisão face a escolhas, ou seja, com a decisão tomada 

abre-se mão de alguma coisa. O que interessa é saber aquilo que se 

perdeu, por exemplo, se viesse à aula. O custo de oportunidade é aquilo 

que de que se abriu mão quando se procedeu à escolha. Se escolhemos 

vir à aula, e de acordo com as três opções, o custo de oportunidade é 

25€. Esta era a opção mais rentável, pelo que após um balanço 

beneficio - custo, este valor foi o que se abriu mão em prol de uma aula.  

Foi uma decisão racional? Vamos admitir que no final da aula chegamos 

à conclusão que esta não foi rentável. No fundo, a decisão só é rentável 

se valorizarmos o valor de que se abriu mão. No caso de termos 

escolhido vir para a aula e o custo de oportunidade ser os 25€, aquilo 

que recebemos tem de ser superior ao custo de oportunidade. Só desta 

forma a decisão foi racional. Se ir à aula não trás benefícios, então a 

decisão não foi acertada. Em termos de custo, vir á aula tem de “dar” 

25€ ou mais, pois só assim será vantajosa.  

Vamos supor que somos fãs das bandas rock e havia um festival 

(Paredes de Coura) e já tínhamos comprado um bilhete para ir ao 

festival cujo custo foi 50€ (OPÇÃO A) E já com o bilhete comprado, 

surge um concerto de uma banda mais conhecida no Estádio de Dragão 

cujo bilhete custa 70€ (OPÇÃO B). Qual é o custo de oportunidade de a 
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decisão de ir ao concerto no Estádio do Dragão, quando já tínhamos 

preparado tudo para ir ao primeiro? A decisão teria sido a A, se não 

surgisse um concerto melhor. O custo de oportunidade é 20, pois este 

foi o valor do qual abri mão para fazer a segunda escolha. Isto porque 

vendi o primeiro bilhete e este foi o valor que tive de pagar a mais para 

decidir pela opção B. E terá sido uma decisão racional? Suponhamos 

que optou pela B, e aparece a Amy W. e o concerto não foi aquilo de 

que estava a espera. Então a decisão não foi racional porque o benefício 

não foi superior ao custo.  

Uma das decisões, numa perspectiva daquilo que estudamos sobre o 

problema da racionalidade das decisões, não é racional. Mas onde é 

que reside o problema da racionalidade? O problema surge quando, por 

exemplo, temos pão a 11, 12 e 13 cêntimos e estes são relativamente 

diferentes: se escolhemos o terceiro pagamos mais mas obtemos mais 

gozo, porque o pão é melhor devido às suas características. São as 

decisões à margem que se tornam mais complexas. Suponhamos o 

seguinte: A Raynar vende bilhetes Porto-Lisboa a 100€. E na altura da 

partida tem 10 lugares vagos. A melhor decisão é partir com os lugares 

vazios ou comunicar, a 5 minutos da partida, que se vendem 10 bilhetes 

a 20€. Na margem, valerá a pena prejudicar o princípio da igualdade e 

vender bilhetes mais baratos? Ou será mais vantajoso e racional manter 

a viagem com os 10 lugares vazios? É racional vender os bilhetes ainda 

que mais baratos, porque têm benefício. Os clientes que já haviam 

comprado o bilhete a 100€ não podiam reclamar justificando-se com o 

princípio da equidade, porque eles não pagaram mais do que o que 

haviam pago. Não tiveram prejuízo por outras pessoas terem tido 

beneficio. A questão de escolher uma opção põe-se na margem.  

 

2. A alínea b) não está totalmente certa, mas não a podemos considerar 

errada. A alínea c) não é definitivamente racional. Porque o custo é 

superior ao benefício. A partir do momento que não se preocupa com os 

custos a decisão já não é racional. Em todas as decisões há custos e 

benefícios. E se não se ponderam, então a decisão não é racional. A 

alínea b) coloca a questão no possível vs consistente. A informação é 

algo que altera com o tempo e, mediante a informação que se tem 

(informação possível) a decisão poderia ser racional. 

 

3. Tratada na outra turma. 

 

4. Decisão na margem – é aqui que tem sentido o problema da 

racionalidade. Estas são as decisões mais complexas. Releva então 

distinguir os seguintes conceitos: eficiência e equidade e relacioná-los 

com o principio da decisão na margem. Pode ser muito eficiente 
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(capacidade de potenciar ao máximo recursos que são escassos; é-se 

tanto mais eficiente quando se consegue produzir mais com menos) e 

pouco equitativo (justiça, distribuição, qualidade da distribuição). Parece 

legitimo relacionar estes conceitos com este princípio, ou relacionar-se-á 

com outro dos 4? Estes conceitos relacionam-se com o primeiro 

princípio. A pergunta está mal feita. Todos nós fazemos escolhas 

associa-se aos conceitos de eficiência e equidade: aqui é que temos de 

ver e ponderar as duas questões. 

 

5. Saber se alguma das hipóteses é racional. A alínea a) é perfeitamente 

racional. A alínea c) pode ser racional, depende das variáveis que 

considerarmos. Além disso, os saldos colocam uma questão importante: 

os vendedores não têm prejuízo nos saldos; só tem beneficio comprar 

em saldos na primeira hora, porque só na primeira hora é que o que está 

na montra os bons produtos. Quando de compra depois os saldos já não 

correspondem àquilo que inicialmente estava pra venda. É a história dos 

iogurtes compre 6, leva 2. Ou então do detergente: leve o Skip com 25% 

de produto grátis; porque é que a embalagem não vem cheia? A 

publicidade leva-nos a levar decisões irracionais. No fundo, esta alínea 

pode ou não tipificar uma decisão irracional. Sobra a alínea c). Não há 

duvidas: não há almoços grátis.  

 

6. Tratada na outra turma (3). 

 

7. Tratada na outra turma (3). 

 

 

SLIDE 5 

1.  

1.1. O produtor, ao produzir 6T de trigo abdicou de 4T de vinha (custo de 

oportunidade). Será que se fizesse o contrário ganhava mais dinheiro? 

Se ganhava mais dinheiro ao tomar uma decisão contrária a decisão é 

racional. Se a decisão que tomei foi vantajosa, então foi racional ter 

plantado 6t de trigo e, consequentemente, apenas 4 de vinha. 

1.2. O produtor, para produzir 8T de trigo abdicou de 2T vinha (custo de 

oportunidade). 

1.3. Aqui, o produtor abdica da produção de 10T de vinha, pelo que este é o 

custo de oportunidade.  

1.4. O máximo de produção é 10T. Produzir 15T é um ponto de 

impossibilidade. Há situações de impossibilidade e de completa 

ineficiência. Se o produtor plantasse 1T de trigo e 7T de vinha, não 

calculávamos o custo de oportunidade, porque o produtor não foi 

eficiente. 
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SLIDE 7 

Não há almoços grátis porque o custo de oportunidade existe sempre. Aquilo 

de que abdicamos nunca é 0. Vamos apenas ver duas situações: 

 Porque para pagar o prémio tivemos de pagar o bilhete, tivemos de nos 

deslocarmos. Tivemos de abrir mão de tempo, do dinheiro da aposta. 

Mesmo que nos tivessem dado o bilhete da aposta, ficamos agradecidos 

e, mais tarde, temos de compensar. 

 Quando me perdoam dividas elas são grátis? Claro que não. Se 

perdoarmos a divida alguém a vai pagar em nome de. E é grátis para os 

madeirenses? Não, porque depois isso vai ter um custo. E se tem um 

custo de oportunidade então já deixa de ser grátis. 
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AULA PRÁTICA Nº 3 

 

Nesta aula prática vamos ver alguns instrumentos matemáticos que vão servir 

de apoio a Economia Política I e II, a Finanças Políticas e a Direito Fiscal. A 

matemática é um apoio ao desenvolvimento específico de outras ciências, 

através da simbologia. É uma bengala ao serviço de outras ciências.  

SLIDE 1/2 

 

1. Inclinação de uma recta é diferente de inclinação de uma curva. Na 

última temos infinitas inclinações. Numa recta, os pontos têm a mesma 

inclinação. E numa curva, existem tantas inclinações quantos pontos 

existirem. Assim, inclinação de uma recta é a variação de Y quando 

ocorre uma variação de X.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Inclinação e Obliquidade 
Inclinação e obliquidade são conceitos diferentes e relevantes. Inclinação significa que, 

sempre que há a variação de Y, há uma variação de X. No fundo, estes dois conceitos 

surgem na matemática para responder a problemas. Por exemplo, qual a relação entre a 

divida publica e o PIB? Após a recolha de informação surge um gráfico com uma 

infinidade de pontos, que não permite saber qual a relação entre as duas variáveis, pois 

respeita a valores a nível mundial. Imagine-se que, em 2005, reduz-se a informação e 

procura-se já analisar a relação X – Y na União Europeia: surge aqui um gráfico com uma 

recta descendente já traçada. E em 2011 um novo estudo das mesmas variáveis resulta 

num gráfico com a recta paralela ao eixo dos X. Ora, a inclinação vai ajudar a relacionar 

as duas variáveis, permitindo comparar simultaneamente estes dois espaços de tempo. 

Se a situação fosse igual, veríamos que ao longo do tempo não houve mudanças. Mas se 

verdadeiramente existem mudanças, então já surgem questões às quais temos de 

responder. Para isso releva o cálculo da inclinação.  
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2. Tratada na outra turma. 

 

3. Tratada na outra turma. 

 

4. Antes de mais, interessa definir alguns conceitos: 

a. LLPP: Linha Limite de Possibilidade de Produção. Também 

designada por FPP esta é a linha fora da qual não se pode 

produzir, e dentro da qual se é ineficiente. Constitui o limite de 

produção, o máximo de eficiência.  

b. Óptimos de Pareto: são os pontos situados na linha limite de 

possibilidade de produção (LLPP). 

c. Pontos Impossíveis: pontos situados no exterior da linha. 

d. Pontos Ineficientes: Pontos situados no interior da linha. 

 

5. Deslocação ao longo da curva é quando todos os pontos que existem 

sobre a curva sofrem alterações. Se a curva se desloca, então existem 

outras variáveis que surgem para além daquelas duas que tinham sido 

consideradas. Quando há a deslocação da curva, desmistifica-se a 

falácia da Coetris Paribus. A curva desloca-se pela existência de 

variáveis que inicialmente não foram consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Tratada na outra turma. 

 

NOTA: Linguagem Matemática vs Linguagem Literária 

Quando falamos da procura, percebemos o discurso literário? Vejamos a lei 

da procura: a quantidade procurada varia na razão inversa do preço. No 

fundo, a procura de um bem (quantidade procurada) varia consoante o 

preço (x), a quantidade procurada (y), a cultura (z), os gostos (w), entre 

outros factores. E a matemática vem simplificar este discurso literário 

através da função (f = function) da procura  (d = demand), que procura 

aferir à relação entre as variáveis: 

f (D) : {x,y,z,w,…} 

Ora, para estudar a f (D) não podemos considerar todas aquelas variáveis. 

Através da recolha de informação reparou-se que o preço, sendo a variável 

mais regular, faz esquecer todas as outras – falácia da Coetris Paribus. 

Assim, considera-se que as outras variáveis não variam.  

Não se explica plenamente o fenómeno desta forma, mas alcança-se o 

resultado mais próximo, e isto é operacional: 

f (D) : {x.y}  
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7. Inclinação: variação do eixo dos Y com a variação do eixo dos X. Fala-

se aqui fundamentalmente de variação, de evolução das diversas 

variáveis. 

Elasticidade: conceito mais complexo que retrata a relação entre as 

variáveis, dos aspectos reactivos das variáveis. No fundo, concerne a 

reacção de uma variável quando há a variação de outra. Por exemplo, 

como reage o consumidor quando há um aumento do preço do pão? Se 

o pão aumentar de 0,10€ para 0,20€ o consumir reage da mesma forma 

se aumentar de 0,90€ para 1€? O aumento é igual, é de 10 cêntimos 

(inclinação). Mas a situação não é igual (reacção). 

 

8. Tratada na outra turma. 

 

SLIDE 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A (4,25); B (8,20); C (12,15); D (16,10); E (20,5) do tipo f(D) : {p(x); q(x)} 
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NOTA: Curva da Procura vs Função Procura 

Curva da procura corresponde à relação restrita com o acto de procurar. 

Restrita porque considera apenas duas variáveis: preço e quantidade (falácia 

Coetris Paribus). É a imagem da lei da procura, segundo a qual a quantidade 

procurada varia na razão inversa do preço (inclinação descendente). 

A função procura respeita à relação com o acto de procurar. O que determina 

a relação com este? Preços, gostos, cultura, rendimento, entre outros. Ou 

seja, aqui temos múltiplas variáveis e diferentes determinantes. 
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1.1. Quando o preço é de 4, a quantidade procurada é de 25. 

Quando o preço é de 8, a quantidade procurada é de 20. 

Quando o preço é de 12, a quantidade procurada é de 15. 

Quando o preço é de 16, a quantidade procurada é de 10. 

Quando o preço é de 20, a quantidade procurada é de 5. 

 

1.2. Para sabermos se é uma recta ou uma curva temos de calcular a 

inclinação. É uma recta de a inclinação for constante ao longo dos 

pontos. Se existem diferentes inclinações, há dúvidas de que seja 

uma recta. 

p(x) ∆Y q(x) ∆X 

 4 4 25 5 

8 4 20 5 

12 4 15 5 

16 4 10 5 

20 4 5 5 

 

A variação é constante. O preço varia sempre 4 e a quantidade 

procurada varia sempre 5. A recta é descendente com inclinação 

negativa: - 4/5. Para o bem x, quando há uma variação de 4 

unidades no preço, há uma variação de sentido contrário de 5 na 

quantidade procurada. 

 

1.3. A inclinação é sempre igual porque a variação nas coordenadas é 

constante. O p(x) varia sempre 4 e o q(x) varia sempre 5. Por 

definição, a inclinação de uma recta é constante ao longo dos 

pontos. 

 

1.4. Todas as deslocações ao longo da curva relacionam-se apenas com 

duas variáveis: preço e quantidade procurada. Se considerar-mos 

outras variáveis, verifica-se uma deslocação da curva. 

Se houver uma redução do rendimento das famílias (a), como se 

analisa a curva? Não se analisa, porque naquela curva não se tinha 

considerado o rendimento. Assim, é necessário que haja uma 

deslocação da curva. Se a consideração de uma nova variável (a) 

provoca uma situação pior, então a curva aproxima-se de 0.em 

situações de melhoria, a curva explode e evolui no sentido exterior. 

Ressalve-se, porém, que existem determinadas situações em que a 

curva da procura não é descendente. A curva da procura é a imagem 

da lei da procura. Porém, quando a determinados tipos de bens, esta 

lei não se verifica. Que bens são estes? 
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 Bens exclusivos? Não, para estes temos uma curva vertical. 

 Bens limite de subsistência? Sim. Estamos aqui a falar dos 

20% de população cujo rendimento é 150€ por mês. Ora, 

quando estas pessoas vêm o preço de bens como o pão ou a 

dormida a descer, a quantidade procurada destes mesmos 

bens desce, porque passam a procurar outros. Por exemplo, 

se o preço do pão é 0,50€, compram apenas dois pães por 

semana. Porém, se o preço do pão desce para 0,20€, 

continuam a comprar apenas dois pães por semana e 

compram fiambre para acompanhar. Neste extremo, a lei da 

procura subverte-se, e a curva passa a ser ascendente. São 

os chamados bens Guifen, procurados pelas classes 

marginais. 

 

2. A (2,5); B (4,10); C (6;15); D (8,20); E (10,25) do tipo f(S) : {p(x); q(x)} 

 

 
 

O bem é o mesmo, e a relação diverge apenas quanto à procura (D) ou à oferta 

(S = supply). Se no exercício 1 e 2 se fala em p(x) e q(x), o bem é o mesmo. E 

só assim releva comparar a procura com a oferta. 

 

2.1. Quando o preço é de 2, a quantidade procurada é de 5. 

Quando o preço é de 4, a quantidade procurada é de 10. 

Quando o preço é de 6, a quantidade procurada é de 15. 

Quando o preço é de 8, a quantidade procurada é de 20. 

A(5; 2) 

B(10; 4) 

C(15; 6) 

D(20; 8) 

E(25; 10) 
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Quando o preço é de 10, a quantidade procurada é de 25. 

Diz-se curva da oferta do mercado porque estamos a falar do 

mercado de concorrência perfeita. Este é um mercado transparente, 

em que o número de produtores é ilimitado. A curva é única, é do 

mercado. Se não tivermos mercado de concorrência perfeita 

poderíamos ter diferentes curvas. Mas neste, a curva é única. 

 

2.2. Sim. Mais uma vez estão apenas consideradas duas variáveis para o 

bem x, pelo que está aqui presente a falácia. 

2.3. Para sabermos se é uma recta ou uma curva temos de calcular a 

inclinação. É uma recta de a inclinação for constante ao longo dos 

pontos. Se existem diferentes inclinações, há dúvidas de que seja 

uma recta. 

p(x) ∆Y q(x) ∆X 

2 2 5 5 

4 2 10 5 

6 2 15 5 

8 2 20 5 

10 2 25 5 

 

A variação é constante. O preço varia sempre 2 e a quantidade 

procurada varia sempre 5. A recta é ascendente com inclinação 

positiva: 2/5. Para o bem x, quando há uma variação de 2 unidades 

no preço, há uma variação directa de 5 na quantidade procurada. 

 

2.4. Tratada na outra turma. 

 

3.  

3.1.  
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  Ponto de Equilíbrio = 8/20 

  Aqui, quem procura e quem oferece tem tudo. 

 

3.2. No gráfico, a zona de excedentes de produção está representada 

com círculos e a zona de escassez com losangos. A primeira zona 

significa que existem muitos produtos e poucos consumidores 

(muitas vezes porque não há poder de compra). Foi isto que 

aconteceu em 1929: ao preço que os produtores exigiam, os 

consumidores não tinham poder de compra. Esta zona está muitas 

vezes associada à Economia da Procura da Escola Kasiana. Os 

Kasianos procuraram resolver o problema dos excedentes dando 

poder de compra aos consumidores. Esta zona trabalha-se na 

macroeconomia. A segunda zona significa que há vontade de 

procurar, mas não existem bens suficientes. No fundo, os produtores 

não têm possibilidade de produção, a não ser que os consumidores 

aceitem uma subida do preço. Na macroeconomia esta zona chama-

se Economia da Oferta e está associada à Escola de Chicago (o que 

interessa é o lucro). Actualmente estamos a viver uma crise 

semelhante a esta. Esta zona é trabalhada pelos economistas 

liberais e ultraliberais. Para atingir os seus objectivos a Escola de 

Chicago coligou-se à Escola Monotarista: se não há produto, que 

haja dinheiro. Por fim, releva sublinhar que estes dois conceitos – 

zona de excedentes e de escassez – divergem dos seguintes: 

excedentes do consumidor e do produtor. 

 

3.3. Trabalhada na outra turma. 

 

4. Trabalhada na outra turma. 

 

SLIDE 6 

 

 Distinga a inclinação e a elasticidade preço da procura ao longo de uma 

curva da procura com as seguintes coordenadas do tipo f(D):{p(x); q(x)}. 

q(x) p(x) 

0 40 

1 35 

2 30 

3 25 

4 20 

5 15 

6 10 

7 5 

Se a inclinação for constante, então estamos na presença de uma recta. 

Neste caso, o Y (preço) varia sempre 5, e o X (quantidade procurada) 
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varia sempre 1. Estamos a falar de uma curva descendente, porque os 

valores estão inversos (Y desce e X sobe). 

A inclinação é -5, o que significa que sempre que há uma variação de 5 

unidades no preço, há uma variação de 1 unidade na quantidade 

procurada. Mas isto não chega para tomar a decisão: é necessário 

estudar as reacções do consumidor, e para isso releva a elasticidade. 

 

Vamos então calcular a elasticidade entre os pontos AB. 

E = |x1 – x2| / (x1 + x2)/2  =  |0-1| / (0+1)/2        = 1/0,5     = 1x37,5 = 37,5 = 15 

      |y1 - y2| / (y1 + y2)/2       |40-35| / (40+35)/2    5/37,5      0,5x5      3,5 

 

 

 

 

 

 

No fundo, quando o preço daquele bem sobe, a quantidade procurada desce. A 

elasticidade vem dizer que a evolução de uma variável em relação à outra é de 

15. Ou seja, quando o preço varia de 3%, a quantidade procurada varia 15 

vezes mais. Por outras palavras, se o preço varia 3%, a quantidade procurada 

vai variar 45 (3x15). O valor obtido é grande, pelo que há uma relação 

fortíssima numa determinada variável. A reacção a uma mesma forma pode 

variar em função da qualidade. Por exemplo, a E entre os pontos DE é de 1,3. 

Aqui, quando há um aumento de 3%, a reação é de 3,9. A reacção já não é tão 

forte. O reflexo é menor no X. Quando estamos numa zona de procura entre 3 
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NOTA: Algoritmo Módulo 

Transforma todo o valor negativo dentro do módulo em valor positivo. 

NOTA: Algoritmo Divisão de Fracções 

De modo a resolver este problema, trocam-se os extremos e os meios. 
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e 4 unidades, o preço é menor porque o rendimento está mais limitado. A 

elasticidade é mais rígida. 

 

SLIDE 7 

 

 Razões para determinar que uma curva da procura seja mais ou menos 

elástica: 

o Elasticidade preço procura? Reacção que o consumidor tem na 

quantidade procurada quando há um aumento do preço. 

o Existência de bens rígidos e bens elásticos.  

o A elasticidade rígida da procura corresponde aos bens de 

primeira necessidade. Quando o preço varia de 3%, o reflexo na 

quantidade procurada é pouco. A rigidez da decisão liga-se ao 

facto de não se poder abdicar do bem. São bens dos quais não 

se prescinde. 

o Quando falamos de bens não essenciais, como o perfume, uma 

variação de 3% implica uma diminuição enorme da quantidade 

procurada. A elasticidade do bem é alargada. Se o preço desce, 

compra-se o mesmo (um pouco mais, talvez, mas nada de 

especial, porque o bem não é essencial). Mas se o preço sobe a 

quantidade procurada desce bastante. 

o A reacção do consumidor depende da elasticidade do produto ou 

bem. A elasticidade da procura interessa a quem oferece. E a 

elasticidade da oferta interessa a quem procura. 

o Em mercados de concorrência a elasticidade da oferta é rígida. 

o Em mercados de não concorrência a elasticidade da oferta é 

alargada. 

 

 Casos limite para ser totalmente inelástica ou rígida? 

o Totalmente rígida ou inelástica = 0. Falamos aqui de bens únicos. 

o Por exemplo, um quadro de Picasso: se só há um quadro a 

elasticidade é inelástica. 

 

  Inclinação da curva da procura supondo-a de inclinação constante? 

o Recta vertical ao eixo dos x. 

o A quantidade não varia. 

 

 Influência do horizonte temporal na elasticidade da oferta. 

o Tratada na outra turma. 

 

 Em cada um dos pares de bens, qual o que tem a procura mais elástica? 
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o Perfume e Água: o perfume tem uma procura mais elástica 

porque não é um bem essencial. Podemos prescindir do perfume 

mas não da água. 

o Sigarra-FDUP e SLB: o sitio do SLB é mais elástico, porque para 

um estudante da FDUP o sigarra é mais essencial. 

o Cerveja sem álcool e Vodka: a decisão não pode ser tomada se 

nenhum dos produtos é pretendido. Aqui, a elasticidade é nula. 

Para quem consome, a procura mais elástica tende para a vodka 

porque o preço é maior. 

o Água mineral engarrafada nos próximos três meses ou nos 

próximos três anos: visto que precisamos primeiramente de água 

nos próximos três meses, este é o bem mais rígido. A procura 

mais elástica é a água mineral engarrafada nos próximos três 

anos. 

o Aulas da FDUP ou clube de vídeo: o clube de vídeo tem uma 

elasticidade mais alargada, porque podemos prescindir dele. 
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AULA PRÁTICA Nº 4 

SLIDE 1/2/3 

 

1. Tratada na outra turma. 

 

2. Tratada na outra turma. 

 

3. A produtividade marginal do factor k é definida como a variação da 

quantidade de x resultante do aumento ou diminuição de factor k de 1 

unidade (infinitesimal), dadas as quantidades fixas de factor y ou factor z 

(resposta certa é a 3.2.). 

 

4. Concorda ou discorda? e porquê? 

 

4.1. Concordo. Não se aplica a Falácia de “Coeteris Paribus”. 

4.2. Discordo. Deveria dizer que os rendimentos marginais são 

crescentes. 

5. Paradoxo do valor: As coisas valem mais consoante a utilidade e não 

consoante o preço (alínea c)). 

 

6. Considere o consumidor A, que decidiu passar 5 dias de férias entre 

outras escolhas possíveis. Cada dia de férias tem a utilidade referida: 

DIAS DE FÉRIAS UTILIDADE TOTAL 

0 0 

1º 30 

2º 50 

3º 60 

4º 65 

5º 65 

 

6.1. Antes de mais, interessa afirmar que a utilidade marginal 

corresponde ao gozo que eu tenho por ter tomado, na margem, a 

decisão de ficar de férias. Assim: 

DIAS DE FÉRIAS UTILIDADE MARGINAL 

0 0 

1º 30 – 0 = 30 

2º 50 – 30 = 20 

3º 60 – 50 = 10 

4º 65 – 60 = 5 

5º 65 – 65 = 0 

 

 Ver slide alíneas 6.2, 6.3 e 6.4. 
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AULA PRÁTICA Nº 5 

 

Mercados Perfeitos e Imperfeitos 

 

 Mercado dos Bens 

o Mercado de Concorrência Perfeita 

o Mercado de Concorrência Imperfeita 

 Mercado dos Factores 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 1 

 

 Elimine a aparente contradição: 

o “Em concorrência perfeita, o preço é unicamente 

determinado no mercado pela confrontação entre a procura e 

a oferta”. Se estamos a falar de mercado, temos quem oferece e 

quem procura, sendo que ninguém está disposto a oferecer o que 

ninguém quer e a procurar o que ninguém oferece. A procura e a 

oferta encontram-se em qualquer mercado. E a contradição 

encontra-se mesmo aqui: no mercado de concorrência perfeita o 

preço é unicamente determinado pelo ponto de equilíbrio entre 

oferta e procura. Neste mercado, o preço é um dado que já está 

pré-definido. 

o “Em concorrência perfeita, a empresa nem é price-maker 

nem price-taker”. A questão é a mesma: o preço é um dado, já 

está pré-definido. No mercado imperfeito, existem empresas que 

fazem o preço e outras que aceitam o preço, dependendo da sua 

dimensão, da sua competitividade. As empresas, cada vez mais, 

deviam deixar de ser price-taker (meros tomadores do preço) 

para passarem a ser price-maker (produzindo o preço). O preço 

marcado no inicio é o que marca na concorrência internaciona. O 

consumidor é sempre price-taker, e a fragilidade é muito maior. 

 

 Qual ou quais das seguintes situações lhe parece corresponder a 

Monopólio Puro e a Oligopólio? 

o Um único fornecedor de água no deserto – Monopólio Puro. 

NOTA: Não é liquido que todos os economistas sejam bons cientistas económicos: 

não importa, no extremo, que a Economia seja tratada por economistas. Na China, 

por exemplo, na frente das suas políticas macroeconómicas estão juristas, 

engenheiros e alguns economistas. 
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o Um único produtor/fornecedor de combustível na área 

metropolitana do Porto – Oligopólio, visto que se o consumidor 

se afastar do Porto pode consumir. Há efectivamente 

possibilidade de concorrência. Para além disso, o combustível 

não é assim tão essencial, sendo que o consumidor pode 

procurar esse bem noutro local. 

o Um único fornecedor da GALP no norte de Portugal – 

Oligopólio, visto que há um único fornecedor, mas existe outros 

produtores. Na verdade, a GALP não é a única empresa a 

produzir no norte de Portugal. 

 

 A Bayer produz aspirina desde meados do século passado (aqui, 

estávamos na presença de um Monopólio Puro, porque a Bayer era o 

único produtor e os consumidores eram obrigados a consumir apenas 

desta empresa). O princípio activo da aspirina está também em 

medicamentos de outros laboratórios, como Cátia, o Tramolit, entre 

outros. 

o Em que tipo de mercado estamos a operar? Porquê? Estamos 

na presença de vários mercados porque actualmente existem 

vários produtores. 

o Os produtores neste tipo de mercados são price-taker ou 

price-maker? Porquê? Um Oligopólio é sempre price-taker, na 

medida em que tem confronto preçário. Ressalve-se que no 

Monopólio Mitigado é sempre price-maker. 

 

SLIDE 4 

 

 Tratada na outra turma. 

 

 “Quando os empresários procuram o factor trabalho (função 

procura do factor trabalho), comparam, entre outros determinantes, 

a relação salário (preço)-produtividade”. 

 

o Concorda com a afirmação acima? Justifique. Sim. Os 

empresários estão disponíveis para pagar mais se a 

produtividade é maior. À medida que a produtividade sobe, os 

salários têm de subir. 

o Se fosse um destes empresários e tivesse necessidade de 

procurar o factor trabalho que determinantes o 

condicionariam? Porquê? O factor trabalho apresenta imensas 

condicionantes, entre as quais se destacam o salário e a 

produtividade. Porém, o determinante da lei da procura do factor 

trabalho é a lei da produtividade marginal decrescente, de acordo 
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com a qual à medida que se procuram trabalhadores, a sua 

qualificação é menor. Logo, os empresários procuram menos 

trabalhadores mas bem qualificados (menos e melhor, salário 

mais alto), daí que a curva seja descendente. E se eu fosse um 

desses empresários e tivesse necessidade de procurar o factor 

trabalho este era o determinante que me condicionaria, daí que 

seja o determinante da própria lei. Porém, faz-se aqui uma 

ressalva no sentido de afirmar que de acordo com o sector, os 

determinantes podem variar. 

o Quais os determinantes da função oferta do factor trabalho? 

Justifique dois dos exemplos que apresentou. Os 

determinantes da função oferta são vários, entre os quais se 

destacam o salário, as qualificações, a disponibilidade em termos 

de tempo, a zona do país para onde tem de se ir, etc. Os mais 

importantes serão, talvez, o salário e a qualificação, na medida 

em que uma pessoa qualificada (que sabe, que tem 

conhecimento) deve receber um salário mais alto, visto que, para 

o ser, essa pessoa  gastou mais dinheiro, e tempo. 

o Quais os determinantes da função oferta com os 

determinantes da Lei da Oferta. Apresente um exemplo. Os 

determinantes da Lei da Oferta são vários, entre os quais se 

destacam o salário, as qualificações, a disponibilidade em termos 

de tempo, a zona do país, entre outras. No caso, por exemplo, do 

salário/qualificação, vemos que uma pessoa qualificada (que 

sabe, que tem conhecimento) deve receber um salário mais alto 

porque para o ser, essa pessoa gastou dinheiro e tempo, entre 

outras coisas. 

 

SLIDE 5 

 

 
 

 

Factor Capital 
(Sentido Lato) 

Capital em 
sentido estrito 

Capital 
Financeiro (valor 

monetário) 

Juro  - i (preço 
do factor capital 

financeiro) 

Bens de Capital 

Imóveis 

Equipamento 

Existencias 
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Taxas de Juro 

Costuma falar-se em diversas taxas de juro e, neste sentido, convém 

esclarecê-las. Na União Europeia, o BCE (Banco Central Europeu) define a 

política monetária da zona euro. Na passada quinta-feira definiu-se uma nova 

taxa de juro de referência – 1,25%, que corresponde ao valor para o qual o 

BCE empresta dinheiro aos bancos centrais. Ressalve-se que a taxa de 

referência de Inglaterra é de 0,5%, dos Estados Unidos é de 0,25% e a do 

Japão é de 0,15%. 

A este propósito surge o SPRED: prémios de risco que dependem do 

raking, da garantia. Se o devedor tem um bom raking, cobra-se um SPRED 

baixo, mas se não apresenta garantias (como a Grécia, por exemplo), então o 

SPRED é mais alto. 

Assim, o BCE cobra um SPRED, sendo que a taxa base serve de 

referência. Se os bancos portugueses não têm garantias, nem sequer chegam 

a pedir dinheiro ao BCE, porque o Banco de Portugal não permite. Surge então 

a necessidade de todos os bancos emprestarem dinheiro entre si. Ora, todos 

os dias, os 32 bancos (o que representa Portugal é a Caixa Geral de 

Depósitos) reúnem e definem a EURIBOR: taxa de referenciam constituída a 

partir da negociação entre os principais bancos da zona euro. Esta taxa tem um 

tempo, sendo que é revista de 6 em 6 meses, e parte da taxa base. É, no 

fundo, a taxa praticada em termos nominais entre bancos de primeira linha da 

zona euro e diz respeito a empréstimos bancários. 

 

 

 

Taxa de Juro: forma de medida do preço. Relação entre o 
capital financeiro e aquilo que ele recebeu. Quando se diz que 
o juro é de 5%, quer dizer que o juro é de 5 num capital de 100. 
É a medida do preço. 

Taxa de Juro = i/capital financeiro 

Juro - i 

Se recebemos o mesmo 
e compramos menos 
coisas, o juro está a 

descer. 

Nominal (por exemplo, 
300€) 

Bruto (desses 300€, 
descontamos impostos) 

Líquido (o que fica sem 
os descontos) 

Real (valor de compra 
dos 300€) 
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AULA PRÁTICA Nº 6 

 

SLIDE 1 

 

 Existem vantagens de haver comércio internacional face às autarcias. O 

comércio internacional causa bem-estar imediato, numa perspectiva de 

conseguirmos bens e serviços a um melhor preço e qualidade. Mas 

também pode criar uma situação indesejada, se considerarmos que 

podemos viver à custa dos outros. Assim, é sempre necessário 

incentivar o comércio próprio das autarcias. Deve haver um equilíbrio: 

uma economia aberta a importações, mas responsável (contrabalanço 

com o aumento da competitividade interna). Deve haver um equilíbrio 

entre importações e exportações – esse é o bem-estar necessário. O 

comércio internacional é visto através da contraposição entre os 

excedentes do produtor e do consumidor, sendo que o equilíbrio entre 

estes dois aspectos é fundamental. 

 Quem ganha e quem perde com o Comércio Internacional? Ganham os 

dois lados, produtores e consumidores. Há vantagens sobre as políticas 

proteccionais? Quais? Relevam sempre aqui as noções de excedentes 

do consumidor (aquilo que ganha sem comprar) e do produtor (aquilo 

que ganha sem vender). Assim: 

 

Nas autarcias, 

estamos perante os 

mercados de concorrência 

perfeita: não vantagens de 

uns em relação aos outros. 

Aqui, tanto o excedente do 

consumidor como o 

excedente do produtor são 

definidos de acordo com a 

curva da procura e oferta 

em relação ao preço de 

equilíbrio. 

E quando é que passamos para os mercados de concorrência imperfeita? 

Aqui, os produtores são price-makers na medida em que fazem o preço, e os 

consumidores são price-takers, porque os aceitam (ainda que uns mais e 

outros menos). Em qualquer um dois mercados (monopólio, oligopólio ou 

concorrência monopolística), os produtores podem descriminar os preços. 
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No entanto, porque é que, ainda assim, os preços são sempre mais altos 

do que nos mercados de concorrência perfeita? Isto acontece porque o 

abaixamento do preço é sempre em relação ao próprio mercado e não 

relativamente aos de concorrência perfeita, onde o preço é único. Por exemplo, 

as agências lowcost baixam os preços, mas nunca para baixo da concorrência 

perfeita. No caso destes, o excedente do produtor aumenta e o excedente do 

consumidor diminui – daí que o mercado de concorrência perfeita fosse ideial, 

pois o consumidor consegue aqui um bem estar maior. 

No comércio internacional, imaginemos que, aqui, o preço de um bem x é 

mais barato. Porque é que internamente não conseguimos acompanhar os 

preços internacionais? Em primeiro lugar, devido à teimosia dos produtores que 

não baixam os preços. Ou o produtor toma esta iniciativa – baixa os preços e 

aposta na produtividade – ou então não altera ou aumenta, perdendo 

consumidores. Quando estamos face a estas situações, temos duas hipóteses: 

 

a) Quando o preço internacional é menor: se os produtores internacionais 

conseguirem baixar o preço de equilíbrio para o preço internacionak, 

aumenta-se a produtividade e move-se a curva da oferta. Porém, o 

que acontece normalmente é o contrário. Os mercados internos não 

conseguem combater os preços internacionais. E quando sito 

acontece é importante criar medidas administrativas (loby’s) que 

procurem o equilíbrio entre os dois mercados. 

 

b) Quando o preço internacional é maior: aqui, colocam-se duas 

questões – se o preço internacional é maior, então é melhor fechar o 

mercado, senão os mercados de outros países vêm buscar a Portugal 

ao preço mais baixo e depois falta produto. Nesta situação, o preço 

internacional reduz o excedente do consumidor, visto que este tem de 

acompanhar internamente o preço, e aumenta o do produtor. A 

segunda questão que se coloca é a seguinte: e os consumidores não 

podem fazer nada? Ora, os produtores são, normalmente, o elo mais 

forte, mas existem já possibilidades de defesa por parte dos 

consumidores (como por exemplo, baixar os impostos). 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 3 

 

Por que motivo existem oscilações nos excedentes? Porque existe o 

comércio internacional. As oscilações dos excedentes no comércio interno 

acontecem por variações de mercado. 

A ciência económica vai evoluindo e cada vez responde melhor às razões 

que levam à existência do Comércio Internacional. São quatro os principais 

autores que procuram responder a estas questões: 

 

1. Adam Smith 

2. David Ricardo 

3. Paul Krugman 

4. Ohlim 
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AULA PRÁTICA Nº 7 

 

 

SLIDE 5 

 

 “A deflação é definida como uma queda dos preços de forma 

agregada e consubstanciada numa queda do Índice de Preços no 

Consumidor, ou seja, do do deflator do PIB”. 

o Quais são os erros? 

 A linguagem é claramente do senso comum; 

 Confusão entre Índice de Preços do Consumidor (variação dos 

diversos preços do nível geral dos bens de consumo incluídos 

num cabaz normalizado e estável e ponderados pela 

importância económica dos mesmos) com Deflator do PIB 

(Índice de Preços Geral, que corresponde à medida do nível 

geral dos preços). 

 

SLIDE 6 

 

Okun especulou sobre a possível relação entre o PIB e o desemprego, 

estabelecendo uma lei. Traçou uma recta tendencial e calculou a relação entre 

essas duas variáveis. A recta é descendente, com inclinação negativa. No 

fundo, quando o PIB aumenta, o desemprego diminui. 

 

SLIDE 8 

 

1. Tratada na outra turma. 

 

2. Descer 0,8% é o mesmo que dizer que houve deflação de -0,8%. 

 

2.1. O Orçamento de Estado prevê as receitas e as despesas do 

país para o ano seguinte. No ano de 2008 foi definido o 

Orçamento de Estado para 2009, segundo o qual se esperava 

uma taxa de inflação de 1%. Porém, os preços acabaram por 

descer 0,8%, o que resultou numa taxa de deflação de -0,8%. 

Quais os efeitos disto? Ora, o Orçamento de Estado é uma 

previsão que a Assembleia da República autoriza para o ano 

seguinte. E uma coisa é previsão, e outra a realidade. A 

inflação ou deflação do ano seguinte influencia a execução do 

orçamento, e não a sua previsão. Neste caso, a influência é 

nula, não surgem efeitos. 
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2.2. Tem um efeito relevante: o salário mantém-se, logo, é mais 

fácil. O poder de compra aumenta porque o seu salário vale 

mais. O proprietário não vai receber mais dinheiro, mas o que 

recebe dá para comprar mais coisas. Isto é bom num curto 

espaço de tempo, mas não é algo que se deseje a longo prazo 

(exemplo do Japão). 

2.3. Quando se realizou o contrato, os dois negociaram aquele 

salário para uma taxa de inflação de 1%. Quando temos um 

contrato fixo, isto é vantajoso ou desvantajoso para o 

empregador/empregado consoante a situação no país. Se se 

passa para uma deflação de -0,8%, o empregado vai 

beneficiar porque o ordenado que vai receber dá para comprar 

mais. 

2.4. Melhora o poder de compra do certificado de aforro do 

investidor. Mas esta situação não deve ser permanente. 
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AULA PRÁTICA Nº 8 

 

 

SLIDE 1 

 

 O rendimento disponível é hoje uma definição tormentosa (no sentido de 

que as pessoas vêm, a cada dia que passa, o rendimento diminuir) para 

a maioria dos portugueses. O seu valor é muito diminuto na maioria das 

situações.  

 

1. Como determinamos o rendimento pessoal disponível? A 

partir da riqueza criada, do Produto Interno Bruto. A partir da 

monitorização do PIB, conseguimos chegar aos rendimentos que 

depois chegam ao bolso dos seus titulares. Através da imagem 

seguinte conseguimos ver de que forma chegamos ao rendimento 

pessoal disponível: 

 

 

 
 

No primeiro rectângulo temos o PIB, que é passível de ser 

transformado em rendimentos. Se ao PIB retirarmos as 

amortizações e depreciações (não são passíveis de monitorizar), 

temos o rendimento nacional bruto. Se ao RNB se retirarem os 

Impostos Indirectos, “sobram” a poupança líquida das empresas 

juntamente com o rendimento pessoal, o que corresponde ao 

Rendimento Disponível. Este, dividido pelo número de pessoas 

resulta no Rendimento Pessoal Disponível. 
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2. É possível encontrar cidadãos com PMConsumo superior a 

1? Qual o valor da PMPoupança? Sim, é possível, em situações 

de endividamento (quando a poupança é negativa). Para este 

efeito releva a noção de Propensão Marginal ao Consumo: 

variação que ocorre no consumo quando acontece uma variação, 

por mais pequena que seja, no rendimento disponível. 

 

3. O endividamento das famílias portuguesas que em termos 

médios e em 2009 atingia mais de 1,2 vezes o Rendimento 

Pessoal Disponível, está a descer. Que leitura faz deste 

acontecimento? As famílias portuguesas gastavam mais do que 

o seu rendimento disponível permitia, logo, endividavam-se. 

 

4. Compare endividamento com insolvência das famílias. 

Endividamento é quando as pessoas gastam mais do que o 

rendimento que têm disponível. A insolvência tem a ver com a 

riqueza (não ter activos, património para pagar as dívidas, etc).  

 

 Antes de mais, interessa saber qual é o nível da Poupança em Portugal: 

SLIDE 6. Cerca de 10% do rendimento disponível é poupança, sendo que 

a maior parte do rendimento disponível é para consumo. 

 

SLIDE 3 

 

O PIB está a descer e, em 2012, espera-se um PIB ainda menor. O 

Rendimento nacional bruto é menor que o PIB, porque se retira as 

amortizações e as depreciações. Seguidamente temos o Rendimento Nacional 

Disponível e as Remunerações do Trabalho. Normalmente, o RND é menor 

que o Bruto. Porém, como se verifica através da imagem, aconteceu o 

contrário: como é que isto é possível? Terá de ser por efeito de algum daqueles 

três causas: poupança das empresas, transferências ou impostos indirectos. 

São as transferências que o Estado faz para as pessoas, e não é sustentável 

num Estado Social distribuir o que não se tem. A divida publica aumenta desde 

1980. O Estado está permanentemente em defict (5,9%), desde 1974 que se 

tem vindo a endividar. Para garantir o Estado Social (subsidio de desemprego, 

por exemplo) o Estado tem-se endividado – as receitas são inferiores às 

despesas. 

 

 


