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Disciplina

Temas
Instrumentos de apoio à -atividades
integração.
análise económica
-atividades

A atividade económica e a
Ciência Económica

Necessidades e Consumo

A produção de bens e
serviços

Ano

Economia A

de

motivação

e

de

revisão

de

conceitos
-práticas e metodologias de
trabalho
-realidade social e Ciências Sociais.
-Fenómenos sociais.
-E Economia como ciência- objeto
de estudo.
-atividade económica e os agentes
económicos.
-Noção e classificação de
necessidades.
-Noção e tipos de consumo.
-Padrões de consumo – fatores
explicativos.
-Evolução da estrutura de consumo
em Portugal e na União Europeia.
-A sociedade de consumo.
-Consumerismo e responsabilidade
social dos consumidores.
-A defesa dos consumidores em
Portugal e na União Europeia
-Bens-noção e classificação
-Produção e processo produtivo
-Fatores de produção-noção e
classificação.
-Os recursos naturais.

10º

Nº de Blocos
(90 min)

Calendarização

8 blocos

setembro/outubro

6 blocos

outubro

12 blocos

outubro/novembro

17 blocos

novembro/janeiro
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Disciplina

2020/2021

Economia A

Temas
A produção de bens e
serviços
Preços e Mercados

Moeda e Inflação

Rendimentos e repartição
dos rendimentos

Utilização
Rendimentos

dos

-O Trabalho- situação em Portugal e
na União Europeia.
-O capital- noção e tipos de capital.
-A combinação dos fatores de
produção.
-Mercado-noção e exemplos de
mercados.
-O mecanismo de mercado.
-A procura e a lei da procura.
-A oferta e a lei da oferta.
-Estrutura dos mercados
-A evolução da moeda- formas e
funções.
-O preço de um bem-noção e
componentes.
-A inflação- noção e medida.
-A inflação em Portugal e na União
Europeia.
-A atividade produtiva e a formação
dos rendimentos.
-A
repartição
funcional
dos
rendimentos.
-A
repartição
pessoal
dos
rendimentos.
-A redistribuição dos trendimentos.
-As desigualdades na repartição dos
rendimentos em Portugal e na União
Europeia.
-A utilização dos rendimentos- o
consumo e a poupança.
-Os destinos da poupança.
-A importância do investimento.
-O financiamento da atividade
económica.
-O investimento em Portugal e o
investimento
português
no
estrangeiro.

Ano

10º

Nº de Blocos
(90 min)

Calendarização

17 blocos

novembro/janeiro

13 blocos

janeiro/fevereiro

13 blocos

fevereiro/março

11 blocos

abril

16 blocos

maio/junho
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