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Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver 
Esta unidade curricular visa dar a conhecer os conceitos e princípios fundamentais da 
macroeconomia, enquadrando o seu estudo de acordo com a realidade presente, a nível 
nacional e global. A unidade curricular visa ainda dar a compreender os mecanismos 
básicos de definição e análise da política macroeconómica. A unidade curricular recorre, 
para isso, aos habituais instrumentos teóricos, à apreciação concreta da sua relevância e à 
discussão aplicada dos principais tópicos. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed 
This course provides students with a basic knowledge of the main concepts and principles 
of macroeconomics, properly framed by current developments at the global and national 
levels. This course intends also to provide students with an understanding of the basic 
mechanisms of policy making in a macroeconomic context. The curricular unit resorts to the 
traditional theoretical tools, discussing their relevance and empirical uses. 
 
Conteúdos Programáticos 
1 - Introdução e enquadramento 
A perspetiva macroeconómica. Principais problemáticas e desafios. O curto e o longo 
prazo e as principais escolas de pensamento. 
2 – Contabilidade Nacional e a medição da atividade económica. 
Agentes económicos e o circuito económico. O Produto Interno Bruto (PIB) nas diferentes 
óticas. Outras noções relevantes sobre a medição da atividade económica e do bem-estar. 
3 – Outros Agregados e Conceitos Macroeconómicos Básicos 
Crescimento Económico e Ciclos Económicos. Desemprego e Inflação. 
Saldo Orçamental. Balança de Pagamentos. A equação de equilíbrio da macroeconomia. 
Taxas de câmbio e regimes cambiais. 
Políticas macroeconómicas (introdução): monetária, orçamental e cambial. 
4 - A análise macroeconómica de curto prazo - economia fechada 

mailto:luis.g.bernardes@gmail.com


O mercado de bens doméstico e o mercado monetário. O modelo básico de equilíbrio 
macroeconómico em economia fechada com preços fixos (IS-LM): o mercado de bens e a 
curva IS, o mercado monetário e a curva LM. O equilíbrio geral: IS-LM. 
A Oferta e a Procura Agregadas. O equilíbrio geral com preços flexíveis. 
Políticas de Estabilização em economia fechada. 
5 - A análise macroeconómica de curto prazo - economia aberta 
O modelo básico de equilíbrio macroeconómico em economia aberta (IS-LM). 
Extensões ao modelo básico: A Balança de Pagamentos e o equilíbrio macroeconómico 
(IS-LM-BP). 
Políticas de Estabilização em economia aberta. 
6 – A Macroeconomia no médio e longo prazo: crescimento económico e políticas 
estruturais (breves notas). 
 
Syllabus 
1 – Introduction. The macroeconomic perspective. Main issues and challenges. The short-
and long term and the main schools of thought.  
2 – National Accounts and the measurement of economic activity. Economic agents and the 
economic circuit. The Gross Domestic Product and other basic notions regarding the 
measurement of economic activity and well-being. 
3 – Other Basic Macroeconomic concepts. Growth and economic cycles; Inflation and 
Unemployment. The Government Budget. The Current Account. The essential 
macroeconomic equilibrium condition. 
Exchange rates and exchange rate regimes. 
Macroeconomic policies: monetary, fiscal and exchange rate policies. 
4 – Macroeconomic analysis in the short term – closed economy. The basic model with 
fixed prices. The goods market and the IS curve; The money market and the LM curve; The 
IS-LM general equilibrium; Flexible prices, aggregate supply and demand. Macroeconomic 
policy in this context. 
5 – Macroeconomic analysis in the short term – open economy: The IS-LM model in an 
open economy; Extensions to the basic model: the IS-LM-BP model. Macroeconomic policy 
in this context. 
6 – Macroeconomics in the medium and long term: economic Growth and structural policies 
(brief notes). 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da 
unidade curricular 
O domínio dos conceitos e modelos básicos e a realização de exercícios práticos no 
sentido de consolidar os conhecimentos teóricos são peças fundamentais para a 
compreensão geral da macroeconomia. Esta abordagem de base é complementada por 
esforço adicional de análise e aplicação da matéria apresentada aos fenómenos atuais 
mais marcantes a nível macroeconómico, na perspetiva nacional e internacional. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
Knowing the basic models and concepts and doing practical exercises to reinforce the 
theoretical knowledge are fundamental pieces to the understanding macroeconomics and 
of its main issues. This basic approach is complemented by an additional effort to analyze 
and apply this knowledge to some of today’s most important issues in macroeconomics, at 
the national and international levels. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 



Os conteúdos programáticos são lecionados através de exposições orais e afins dos temas 
previstos, suportados em documentação previamente preparada e disponibilizada aos 
alunos. Este processo é complementado através da realização / discussão de trabalhos 
práticos. A avaliação dos alunos depende de dois testes, com ponderação final na nota 
próxima dos 80%, e de uma avaliação prática assente na assiduidade, participação nas 
aulas e realização de trabalhos práticos (ponderação acumulada próxima de 20%). 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The main topics are taught through oral presentations, using also additional documentation 
previously prepared and made available to students. This process is complemented with 
practical assignments. Students are evaluated based on two written tests (worth around 
80% of the final grade) and on a practical evaluation that includes assiduity, participation in 
class and homeworks (weighting around 20% of the final grade). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da 
unidade curricular 
A disciplina tem uma elevada ligação com algumas das mais importantes questões atuais 
de natureza macroeconómica, ainda que o seu estudo seja feito aqui numa perspetiva 
introdutória. Neste sentido é importante o recurso a textos de referência estabelecidos, que 
depois são complementados com exemplos práticos, sustentados em material diverso e 
atual, o que permite aos alunos perceber os conteúdos essenciais e compreender a sua 
aplicabilidade e relevância prática. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives 
This course is strongly related to some of the most important current issues in field of 
macroeconomics, even if the approach to some of these issues relies mostly on basic 
concepts. For this reason it is important to use some established text books, which are then 
complemented with practical examples and other updated material, which should allow 
students to get a good understanding of the essential issues of macroeconomics and their 
empirical relevance. 
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