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Ano letivo 2015 /2016 

 
CURRÍCULO DA DISCIPLINA DE: ECONOMIA 

Ano: 11ºG    – Curso Profissional Técnico de Comércio 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS CALENDARIZAÇÃO 

1- O comércio internacional 

-Diversidade, necessidade e vantagens das trocas 

comerciais 

2- O registo das trocas internacionais - Balança de 

Pagamentos 

 Balança Corrente:: 

- Mercadorias (importações e exportações); 

-Serviços; 

- Rendimentos 

-Transferências Correntes. 

 Balança de Capital 

 Balança Financeira 

 

3- Factores de desenvolvimento do comércio 

internacional 

 GATT/OMC 

 Transportes e comunicações 

 Empresas transnacionais 

4- A integração económica 

            Noção 

 Formas (sistema de preferências aduaneiras, 

zonas de comércio livre, união aduaneira, 

mercado comum, união económica e 

integração económica total) 

 O processo de construção da União Europeia 

Início do estudo do Módulo 7: 

1- Crescimento económico 

 Noção 

 Indicador: PIB 
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2- Desenvolvimento 

 Noção 

 Indicadores: 

-tipos: simples (económicos, demográficos, sociais, 

culturais e políticos) e compostos (Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH, Índice de 

Desenvolvimento Ajustado ao Género – IDG, Medida  

de Participação Segundo o Género -MPG, Índice de 

Pobreza Humana - IPH-1 e IPH-2; 

-limitações. 

 Heterogeneidade de situações de desenvolvimento 

verificadas nos: 

-países desenvolvidos; 

-países em desenvolvimento (PED); 

-países menos desenvolvidos (LDC –Last Developed 

Countries). 

3 – Crescimento económico moderno 

  Factores de crescimento económico: 

-aumento da dimensão dos mercados (interno e 

externo); 

-investimento de capital (físico e humano); 

-progresso tecnológico. 

 Características dos países desenvolvidos 

associadas ao crescimento económico 

moderno: 

-aumento da produção e da produtividade; 

-alteração da estrutura da actividade económica; 

-terciarização da economia; 

-aumento da dimensão das empresas; 

-alterações no papel do Estado e melhoria do nível de 

vida. 

4- Ciclos de crescimento económico 

 Noção 

 Fases 

 Expansão 

 Prosperidade (auge ou ponto alto) 

 Recessão e depressão(ponto baixo) 

5- Desenvolvimento humano e sustentável 

 Limites ao crescimento económico: 

-problemas ambientais e esgotamento dos recursos 

naturais. 

           Desigualdades de desenvolvimento a nível 

mundial 

          Países desenvolvidos: 

-situações de pobreza; 

-situações de exclusão social. 

          Desenvolvimento humano e sustentável: 

-noção; 

-importância. 

Início do estudo do módulo 8. 

1-Economia portuguesa no contexto da União 

Europeia 

  Estrutura da população 
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      -estrutura etária; 

      -movimentos migratórios; 

      -população activa (emprego e desemprego). 

  Estrutura da produção 

      -evolução do valor do produto 

      - estrutura sectorial da produção 
  

  Estrutura da Despesa Nacional 
      - consumo; 

      - investimento. 

  Relações económicas com o exterior 

  Recursos humanos 

     - educação; 

     - formação profissional; 

     -  I&D. 

   Competitividade das empresas 

     - investimento; 

     - produtividade 

   Nível de vida e justiça social: 

     - repartição dos rendimentos; 

     - poder de compra; 

     - estrutura do consumo; 

     - inflação; 

     - equipamentos sociais. 
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Total de aulas previstas 

 

 

95 aulas 

 
O professor: _Artur Santos 

        

 

 

 


