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Módulo 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica
Conteúdos

Tempos 50 ‘

1.Moeda
1.1. Evolução: da troca direta à troca indireta
1.2. Tipos (moeda mercadora, moeda metálica, moeda papel, papel
moda e moeda escritural).
1.3. Funções (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor)
1.4. As novas formas de pagamento – desmaterialização da moeda.
2. Preço
2.1. Noção
2.2. Fatores que influenciam a sua formação.
3. Inflação
3.1. Noção

1º Período

3.2. Formas de cálculo (homóloga e média)
3.3. Consequências da inflação no valor da moeda e no poder de
compra.
4. Poupança

2º Período
48 Aulas

4.1. Noção
4.2. Destinos (entesouramento, depósito e investimento)
5. Investimento
5.1. Noção
5.2. Funções (substituição, inovação e aumento da capacidade produtiva)
5.3. Tipos (material, imaterial e financeiro)
6. O financiamento da atividade económica
6.1. Formas: auto-financiamento (capacidade de financiamento)
6.2. Financiamento externo (necessidade de financiamento)

Módulo 5 – O Estado e a Atividade Económica
Profª Conceição Henriques (430.06)

Tempos 50’
1

1.Estado – noção e funções
1.1. Noção
1.2. Funções: legislativa, executiva e judicial
1.3. Esferas de intervenção: política, económica e social
2- Objetivos da intervenção económica e social do Estado
2.1. Eficiência: falhas do mercado – a concorrência imperfeita,
externalidades e bens públicos
2.2. Equidade: justiça social na repartição dos rendimentos (salários,
juros, rendas e lucros)
2º Períodos

2.3. Estabilidade: desequilíbrios da economia (ex: inflação ou
desemprego)

24 Aulas
3- Instrumentos de intervenção do Estado
3.1. Planeamento: noção e tipos (indicativo e imperativo)
3.2. Orçamento do Estado:
- noção
- componentes (despesas públicas e receitas públicas)
- saldo orçamental (défice ou superavit)
- importância
4- Políticas sociais e económicas
4.1. Políticas sociais – redistribuição dos rendimentos e combate ao
desemprego
- Objetivos
- Instrumentos
4.2. Políticas económicas – orçamental, fiscal, monetária e cambial

-

- Objetivos
- Instrumentos
- Alterações nas políticas monetária e cambial

decorrentes do facto de

Portugal ser membro da União Europeia – papel do Banco

Total de aulas previstas: 72

Profª Conceição Henriques (430.06)
2

