
 

 

MATRIZ DE OBJECTIVOS/CONTEÚDOS                                                

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                             ANO(S): 11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino Profissional                                         MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais. 

 

 

 

          Objetivos 
 

Conteúdos 

Conhecer Compreender Aplicar Analisar Sintetizar Avaliar Criar 

O comércio internacional X X      

O registo das trocas 

internacionais – Balança 

de Pagamentos 
X X X X    

Fatores de 

desenvolvimento do 

comércio internacional  
X X X X    

A integração económica X X X X X X  

 

FIO CONDUTOR: Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relativos à interdependência das economias mundiais, analisando as 

trocas comerciais recorrendo às relações que se estabelecem, para uma melhor compreensão da realidade social e económica e integração do 

conhecimento. 



 

PLANIFICAÇÃO DE MÓDULO  
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Técnico de Comércio 
Economia 2012/2015 

2.º Ano 
2013/2014 

 

MÓDULO: A interdependência das economias atuais Horas: 24 

 

Conteúdos/Competências/Objetivos 

Conteúdos 
1. O comércio internacional  
- Diversidade, necessidade e vantagens das trocas internacionais  
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. Fatores de desenvolvimento do comércio internacional  
- Transportes e comunicações  
- Empresas transnacionais  
- GATT/OMC  
4. A integração económica  
- Noção  
- Formas (zona de comércio livre, união aduaneira, mercado comum e união económica)  
- O processo de construção da União Europeia 

Competências Essenciais 
 usar os conceitos económicos para compreender aspetos relevantes da organização económica das sociedades;  
 utilizar corretamente a terminologia económica;  
 aplicar conceitos económicos em novos contextos;   
 utilizar instrumentos económicos para interpretar a realidade económica portuguesa, da União Europeia e mundial;  
 utilizar corretamente a Língua Portuguesa para comunicar;  
 pesquisar informação, nomeadamente, com recurso às TIC;  
 elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada;  
 estruturar respostas com correção formal e de conteúdo;  
 utilizar técnicas de representação da realidade como esquemas-síntese, quadros de dados e gráficos;  
 interpretar quadros e gráficos;  
 propor projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los;  
 apresentar comunicações orais recorrendo a suportes diversificados de apresentação da informação;  
 revelar espírito crítico e hábitos de tolerância e de cooperação; 
 apresentar e fundamentar os seus pontos de vista respeitando as ideias dos outros;  
 demonstrar criatividade e abertura à inovação;  
 realizar as tarefas de forma autónoma e responsável;  
 revelar hábitos de trabalho individual e em grupo. 
Objetivos de Aprendizagem 
 Indicar os diversos tipos de trocas internacionais que se estabelecem entre as economias.  
 Explicar as razões que levam os países a efetuar trocas internacionais.  
 Referir vantagens para os países, decorrentes da integração no comércio internacional.  
 Referir a importância de se efetuarem os registos das trocas internacionais.  
 Indicar as componentes da Balança de Pagamentos (Balanças Corrente, de Capital e Financeira).  
 Referir as balanças que compõem a Balança Corrente.  
 Calcular o saldo da Balança de Mercadorias.  
 Interpretar o saldo da Balança de Mercadorias  
 Calcular a taxa de cobertura.  
 Interpretar o significado de indicadores do comércio externo (taxa de cobertura e estrutura das importações e das 

exportações).  
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 Referir a composição das Balanças de Serviços, de Rendimentos e de Transferências Correntes.  
 Calcular o saldo da Balança Corrente.  
 Interpretar o saldo da Balança Corrente.  
 Indicar as componentes da Balança de Capital.  
 Indicar componentes da Balança Financeira.  
 Distinguir protecionismo de livre-cambismo.  
 Relacionar o desenvolvimento e a desregulamentação dos transportes e das comunicações com a abertura do comércio 

internacional.  
 Explicar o papel das empresas transnacionais no desenvolvimento do comércio internacional  
 Explicar de que forma o GATT/OMC incentivou o desenvolvimento do comércio internacional  
 Apresentar a noção de integração económica.  
 Distinguir cada uma das formas de integração económica.  
 Relacionar o processo de integração com a regionalização das trocas internacionais.  
 Referir exemplos de formas de integração em diferentes áreas geográficas.  
 Relacionar o processo de integração com o movimento de abertura e liberalização do comércio internacional.  
 Referir as principais etapas de integração europeia (da CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço ao Acto Único 

Europeu).  
 Explicar a importância do Ato Único Europeu.  
 Relacionar o Ato Único com a criação da União Económica e Monetária (UEM).  
 Enunciar os principais objetivos do Tratado de Maastricht.  
 Explicar a importância da criação da UEM na afirmação da União Europeia.  

 
Recursos 

Sebenta 

Estudos de Caso  

Videoprojetor 

Estratégias de Desenvolvimento 

Método expositivo e interrogativo,  

Fichas de trabalho,  

Visualização de filmes que ajudem a compreender e assimilar as matérias 

Análise dos conteúdos das sebentas do módulo. 

Pesquisas biográficas na Internet e em livros da Biblioteca. 

Avaliação 

 Saber - Saber/ Saber - Fazer 

 Teste escrito – 40% 

 Trabalho escrito – 30% 

 Saber - Ser 
 

– 30% (responsabilidade, autonomia, iniciativa, pontualidade, postura, assiduidade)  

 

Elaboração: 
Rute Vicente 

Aprovação: Revisão 0 
6 de setembro de 2012 
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Desenvolvimento da Aula: 
 

 A aula iniciar-se-á tendo em atenção a forma como os alunos entram em sala de aula, nomeadamente de forma 

ordeira, sendo o professor a abrir a porta, ficando junto desta até entrar o ultimo aluno, posteriormente, após os alunos 

estarem sentados ir-se-á verificar a sua presença em sala de aula.  

 Registo do sumário nos cadernos diários dos alunos. 

 Posteriormente, recorrendo ao método expositivo e interrogativo, a aula continuará com a apresentação dos conteúdos, 

nomeadamente, o conceito de comércio internacional, levantando questões de forma a fazer um diagnóstico dos 

conhecimentos dos alunos.  

 Para uma maior compreensão da temática os alunos visualizarão um vídeo, sobre o comércio internacional 

(http://www.youtube.com/watch?v=nsbRpRdQE709), visando a interiorização e uma maior compreensão sobre a 

realidade mundial e a importância da compreensão dos conteúdos lecionados.  

 Os alunos irão responder em aula a questões de acompanhamento do vídeo, de forma a ser possível avaliar, a 

compreensão dos conceitos apresentados, fazendo com que os alunos participem dando a sua prestação oral, 

fomentando assim a possibilidade dos alunos participarem, sobre a orientação da professora. 

 Para finalizar a aula e verificar se os alunos consigam compreender os conteúdos e para que o professor verifique se 

atingiu os objetivos pretendidos, os alunos irão resolver exercícios propostos no manual. 

 Correção dos exercícios elaborados. 

 Acompanhamento dos alunos à saída da sala, nomeadamente, a professora coloca-se junto à porta e verifica a saída 

ordeira dos alunos sendo o ultimo a sair da sala. 

 

 

 

5 Minutos 

5 Minutos   

 

 

30 Minutos 

 

 

10 Minutos 

 

 

 

20 Minutos 

 

30 Minutos 

20 Minutos 

 

5 minutos 

Calendarização 
absoluta 

 
 

 

5 Minutos 
 

10 Minutos 
 
 
 

40 Minutos 
 

 
 
 

50 Minutos 
 

 
 
 
 

70 Minutos 
 

 
100 Minutos 

 
120 Minutos 

 

125 Minutos 
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Desenvolvimento da Aula: 
 

 A aula iniciar-se-á tendo em atenção a forma como os alunos entram em sala de aula, nomeadamente de forma 

ordeira, sendo o professor a abrir a porta, ficando junto desta até entrar o ultimo aluno, posteriormente, após os 

alunos estarem sentados ir-se-á verificar a sua presença em sala de aula.  

 Registo do sumário nos cadernos diários dos alunos. 

 Posteriormente, recorrendo ao método expositivo e interrogativo, a aula continuará com a revisão da matéria 

lecionada na aula anterior, nomeadamente, sobre o conceito de comércio internacional. 

  Através da projeção de uma apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando 

o reconhecimento dos alunos Comércio Interno, Externo e Internacional, a Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

 Ao longo da projeção serão efetuadas questões para averiguar se os alunos acompanham a matéria lecionada, de 

forma a ser possível registar a participação dos alunos em sala de aula.  

 Análise de uma notícia do jornal público sobre as relações comerciais, por parte dos alunos com o apoio da 

professora. 

 Através da projeção da apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando o 

reconhecimento dos alunos das diferentes balanças existentes dentro da balança de corrente, nomeadamente, a 

balança de mercadorias. 

 Para uma maior compreensão da temática os alunos visualizarão um vídeo, sobre as importações e exportações, 

do programa “Nós Portugueses”, elaborado com o apoio da Pordata, com base na realidade nacional e a 

importância da compreensão dos conteúdos lecionados.  

 Continuação da apresentação dos conteúdos, Taxa de Cobertura. Durante a apresentação são efetuadas 

questões para obter o feedback dos alunos. 

 Para uma maior compreensão dos conceitos, os alunos visualizaram um vídeo sobre o PIB, do programa “Nós 

Portugueses”, elaborado com o apoio da Pordata, com base na realidade nacional e a importância da 

Calendarização 

(Tempo) 

 

 

5 Minutos 

5 Minutos 

 

 

 

15 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

 

 

20 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

15 Minutos 

 

 

Calendarização 
absoluta 

 
 

 
5 Minutos 

 
10 Minutos 

 
 
 

 
 

20 Minutos 
 
 
 

25 Minutos 
 
 

 
 

 
45 Minutos 

 
 
 
 

50 Minutos 
 
 

65 Minutos 
 
 
 

70 Minutos 
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compreensão dos conteúdos lecionados.  

 Apresentação dos conceitos estrutura das importações e exportações, setorial e geográfica. 

 No final da exposição da matéria para confirmar a interiorização dos conteúdos programáticos, será elaborada 

uma pequena síntese da matéria exposta. 

 Para finalizar a aula e verificar se os alunos consigam compreender os conteúdos e para que a professora 

verifique se atingiu os objetivos pretendidos, os alunos irão resolver uma ficha de trabalho. 

 Correção da ficha de trabalho elaborada, em sala de aula, sendo uma ferramenta para os alunos estudarem para a 

Prova de Avaliação de Conhecimentos. 

 Acompanhamento dos alunos à saída da sala, nomeadamente, a professora coloca-se junto à porta e verifica a 

saída ordeira dos alunos sendo o ultimo a sair da sala. 

5 Minutos 

15 Minutos 

 

5 Minutos 

 

20 Minutos 

 

10 Minutos 

 

5 Minutos 

 

 
85 Minutos 

 

 

90 Minutos 

 

110 Minutos 

 

120 Minutos 

 

125 Minutos 
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Desenvolvimento da Aula: 
 

 A aula iniciar-se-á tendo em atenção a forma como os alunos entram em sala de aula, nomeadamente de forma 

ordeira, sendo o professor a abrir a porta, ficando junto desta até entrar o ultimo aluno, posteriormente, após os 

alunos estarem sentados ir-se-á verificar a sua presença em sala de aula.  

 Registo do sumário nos cadernos diários dos alunos. 

 Posteriormente, recorrendo ao método expositivo e interrogativo, a aula continuará com a revisão da matéria 

lecionada na aula anterior, nomeadamente, sobre o conceito de Comércio Interno, Externo e Internacional, a 

Divisão Internacional do Trabalho (DIT), a Balança de Pagamentos.  

 Para revisão da matéria lecionada será apresentado um vídeo sobre a balança comercial da castanha em 

Portugal, sendo este visualizado e analisado em conjunto com os alunos, tendo em atenção a matéria lecionada 

anteriormente. 

 Através da projeção de uma apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando 

o reconhecimento dos alunos das diferentes balanças existentes dentro da balança de pagamentos, 

nomeadamente, a Balança de Serviços, Divisas e Taxa de Câmbio. 

 Ao longo da projeção serão efetuadas questões para averiguar se os alunos acompanham a matéria lecionada, de 

forma a ser possível registar a participação dos alunos em sala de aula.  

 Visualização de um vídeo da Euronews, sobre a desvalorização do euro, visando a interiorização da matéria 

lecionada, relacionando a situação atual porque passamos, em relação à moeda europeia. 

 Através da projeção de uma apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando 

o reconhecimento dos alunos das diferentes balanças existentes dentro da balança de pagamentos, 

nomeadamente, a Balança de Rendimentos e Transferências Correntes. 

 Para uma maior compreensão da temática os alunos visualizarão um vídeo, uma gravação do programa televisivo 

“Conselho Consultivo” onde será apresentada a influência da greve dos estivadores na nossa balança de serviços, 

Calendarização 

(Tempo) 

 

 

5 Minutos 

5 Minutos 

 

 

 

15 Minutos 

 

5 Minutos 

 

 

20 Minutos 

 

3 Minutos 

 

2 Minutos 

 

15 Minutos 

 

 

 

Calendarização 
absoluta 

 
 

 
5 Minutos 

 
10 Minutos 

 
 
 

 
 

25 Minutos 
 

30 Minutos 
 
 

 
 

50 Minutos 
 

 
53 Minutos 

 
 

55 Minutos 
 
 
 

70 Minutos 
 

 

 
 

75 Minutos 
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por consequente a balança de pagamentos, visando a interiorização e uma maior compreensão dos sobre a 

realidade nacional e a importância da compreensão dos conteúdos lecionados.  

 Os alunos irão responder em aula a um guião de acompanhamento do vídeo, de forma a ser possível avaliar, a 

compreensão dos conceitos apresentados por parte dos alunos, fazendo com que os alunos participem dando a 

sua prestação oral, fomentando assim a possibilidade do aluno participar, sobre a orientação da professora. 

 No final da exposição da matéria para confirmar a interiorização dos conteúdos programáticos, será elaborada 

uma pequena síntese da matéria exposta, recorrendo a um jogo didático. 

 Para finalizar a aula e verificar se os alunos consigam compreender os conteúdos e para que o professor verifique 

se atingiu os objetivos pretendidos, os alunos irão resolver uma ficha de trabalho. 

 Correção da ficha de trabalho elaborada, em sala de aula, sendo uma ferramenta para os alunos estudarem para a 

Prova de Avaliação de Conhecimentos. 

 Acompanhamento dos alunos à saída da sala, nomeadamente, a professora coloca-se junto à porta e verifica a 

saída ordeira dos alunos sendo o ultimo a sair da sala. 

5 Minutos 

 

 

 

5 Minutos 

 

10 Minutos 

 

20 Minutos 

 

10 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

80 Minutos 

 

90 Minutos 

 

110 Minutos 

 

120 Minutos 

 

125 Minutos 
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Desenvolvimento da Aula: 
 

 A aula iniciar-se-á tendo em atenção a forma como os alunos entram em sala de aula, nomeadamente de forma 

ordeira, sendo o professor a abrir a porta, ficando junto desta até entrar o ultimo aluno, posteriormente, após os 

alunos estarem sentados ir-se-á verificar a sua presença em sala de aula.  

 Registo do sumário nos cadernos diários dos alunos. 

 Posteriormente, recorrendo ao método expositivo e interrogativo, a aula continuará com a revisão da matéria 

lecionada na aula anterior, nomeadamente, sobre o conceito de Balança de Capital e Financeira, sendo sempre 

colocadas questões para averiguar os conhecimentos dos alunos. 

 Para revisão da matéria lecionada será elaborado pelos alunos uma ficha de trabalho. 

 A ficha será corrigida em conjunto com a professora. 

 Através da projeção de uma apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando 

a apresentação dos conteúdos programáticos do módulo seis, nomeadamente, os fatores de desenvolvimento do 

comércio internacional e a integração económica. 

 Ao longo da projeção serão efetuadas questões para averiguar se os alunos acompanham a matéria lecionada, de 

forma a ser possível registar a participação dos alunos em sala de aula.  

 Visualização de um vídeo sobre a Criação da Comunidade Económica Europeia e preenchimento de um guião de 

acompanhamento do mesmo. 

 Através da projeção de uma apresentação de um PowerPoint com a exposição teórica, a aula continuará, visando 

o reconhecimento dos alunos do processo de construção da Europa. 

 No final da exposição da matéria para confirmar a interiorização dos conteúdos programáticos, será elaborada 

uma pequena síntese da matéria exposta, recorrendo a um jogo didático. 

 Para finalizar a aula e verificar se os alunos consigam compreender os conteúdos e para que o professor verifique 

se atingiu os objetivos pretendidos, os alunos irão elaborar em grupos de três elementos definidos em aulas 

Calendarização 
(Tempo) 

 

 

 

5 Minutos   

 

 

20 Minutos 

20 Minutos 

10 Minutos 

 

 

20 Minutos 

 

15 Minutos 

 

5 Minutos 

 

10 Minutos 

 

5 Minutos 

 

20 Minutos 

 

Calendarização 
absoluta 

 
 

 
 
 

5 Minutos 
 
 
 
 

25 Minutos 
40 Minutos 
50 Minutos 

 
 

 
 

70 Minutos 
 

 
85 Minutos 

 
 

90 Minutos 
 
 

100 Minutos 
 
 

105 Minutos 
 

 

125 Minutos 
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anteriores um trabalho de investigação. 

 Acompanhamento dos alunos à saída da sala, nomeadamente, a professora coloca-se junto à porta e verifica a 

saída ordeira dos alunos sendo o ultimo a sair da sala. 
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Plano de Aula 

PLANO DE CURTO PRAZO                                                       

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                                                                  ANO(S):11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino Profissional                                                                            MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das 

Economias Atuais    

Nº de AULAS PREVISTAS: 1 bloco (125 minutos) 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Métodos 

Estratégias 
Atividade 

Calendarização 
(Tempo) 

Recursos 
Avaliação 

 

O comércio 

Internacional  

 Diversidade, 

necessidade e 

vantagens das 

trocas 

internacionais 

 
 Indicar os diversos tipos de 

trocas internacionais que 

se estabelecem entre as 

economias.  

 Explicar as razões que 

levam os países a efetuar 

trocas internacionais.  

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

 Entrada e verificação 

de presenças; 

 Registo do sumário; 

 Apresentação dos 

conteúdos e 

levantamento de 

questões de 

diagnóstico; 

 

5 Minutos 

5 Minutos   

 

 

30 Minutos 

 

 

 

 Material 

inerente à 

sala de aula; 

 Computador; 

 Quadro 

Interativo; 

 Data-show; 

 

Observação 

Direta: 

Observação 

direta: grelha de 

registo de 

comportamento 

e participação 

FIO CONDUTOR: Conhecer os conceitos económicos para compreender aspetos relativos à interdependência das economias mundiais, 

analisando as trocas comerciais recorrendo às relações que se estabelecem. 

Aula nº 56;57     11 de fevereiro de 2014 

SUMÁRIO: O comércio internacional. 
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 Referir vantagens para os 

países, decorrentes da 

integração no comércio 

internacional.  

 Integrar os conhecimentos 

económicos no seu 

contexto social; 

 Usar o rigor científico e o 

desenvolvimento do 

raciocínio, do espírito 

critico e da capacidade de 

intervenção, na resolução 

de problemas; 

 Interiorizar os valores de 

tolerância, respeito pelas 

diferenças, democracia e 

justiça social, solidariedade 

e cooperação. 

  
 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

do vídeo  

 

 

Método Ativo – ficha 

de trabalho 

 

 Visualização e Análise 

de um vídeo para 

assimilação da matéria 

lecionada; 

 Obtenção de feedback 

através de perguntas; 

 Resolução de 

exercícios propostos 

pelo manual; 

 Correção dos 

exercícios. 

 

10 Minutos 

 

 

 

20 Minutos 

 

30 Minutos 

 

 

20 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acesso à 

Internet; 

 Vídeo; 

 Manual 

adotado; 

 Ficha de 

trabalho. 

dos alunos em 

sala de aula. 

 

Avaliação 

formativa: 

Resolução de 

exercícios. 
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Plano de Aula 

PLANO DE CURTO PRAZO                                                       

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                                                                  ANO(S):11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino  Profissional                                                                          MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais    

Nº de AULAS PREVISTAS: 1 bloco (125 minutos) 

Conteúdos Objetivos 
Métodos 

Estratégias 
Atividade 

Calendarização 
(Tempo) 

Recursos 
Avaliação 

 

O registo das 

trocas 

internacionais – 

Balança de 

Pagamentos 

 Balança 

Corrente 

 serviços 

 rendimentos 

 transferências 

 
 Indicar os diversos tipos 

de trocas 

internacionais que se 

estabelecem entre as 

economias.  

 Explicar as razões que 

levam os países a 

efetuar trocas 

internacionais.  

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 Entrada e verificação 

de presenças; 

 Registo do sumário; 

 Revisão dos 

conceitos-  

da aula anterior; 

Apresentação dos 

conteúdos sobre o 

comércio interno e 

externo, relativamente 

 

5 Minutos 

5 Minutos   

 

 

15 Minutos 

 

 

 

 

 

 Material 

inerente à 

sala de 

aula; 

 Computado

r; 

 Quadro 

Interativo; 

 Data-show; 

 

Observação 

Direta: 

Observação direta: 

grelha de registo de 

comportamento e 

participação dos 

alunos em sala de 

aula. 

 

FIO CONDUTOR: Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relativos à interdependência das economias mundiais, analisando as trocas 
comerciais recorrendo às relações que se estabelecem, permitindo conhecer aspetos da situação económica de um país. 

Aula nº 58;59     18 de fevereiro de 2014 

SUMÁRIO: A necessidade e a Diversidade de Relações Internacionais. 
Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
Balança Corrente. Elaboração e correção de uma ficha de trabalho. 
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correntes  Compreender o 

conceito de  Divisão 

Internacional do 

Trabalho (DIT), 

 Referir vantagens para 

os países, 

decorrentes da 

integração no 

comércio 

internacional.  

 Referir a importância de 

se efetuarem os 

registos das trocas 

internacionais.  

 Referir as balanças que 

compõem a Balança 

Corrente.  

 Definir Taxa de 

Cobertura. 

 Usar o rigor científico e 

o desenvolvimento do 

raciocínio, do espírito 

critico e da 

capacidade de 

intervenção, na 

resolução de 

 

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – análise 

da notícia.  

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

do vídeo  

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

às razões das 

relações comerciais e 

Divisão Internacional 

do Trabalho (DIT); 

 Análise de uma notícia 

do jornal público sobre 

as relações 

comerciais; 

 Continuação da 

apresentação dos 

conteúdos sobre o 

comércio 

internacional, balança 

corrente (balança de 

mercadorias); 

 Visualização e Análise 

de um vídeo para 

assimilação da matéria 

lecionada (Pordata – 

Importações e 

Exportações); 

 Apresentação do 

conceito de Taxa de 

Cobertura; 

 Obtenção de feedback 

através de perguntas; 

 

 

 

 

5 Minutos 

 

 

 

20 Minutos 

 

 

 

 

 

 

5 Minutos 

 

 

 

 

 

15 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

 Acesso à 

Internet; 

 Vídeos; 

 Sebenta; 

 Ficha de 

trabalho. 

Avaliação  

formativa:  

Observação da 

motivação, 

empenho e 

participação ativa 

na:  

 realização dos 

exercícios,  

 análise do  vídeo 

e questões orais  

 Atitudes e 

Comportamento. 

Resolução de ficha 

de trabalho. 
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problemas; 

 Interiorizar os valores 

de tolerância, respeito 

pelas diferenças, 

democracia e justiça 

social, solidariedade e 

cooperação. 

  
 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

do vídeo  

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

 

 

 

Método Ativo – ficha 

de trabalho 

 

 Visualização e Análise 

de vídeo, juntamente 

com a professora 

(Portada – PIB 

nacional); 

 Apresentação dos 

conceitos estrutura 

das importações e 

exportações, setorial e 

geográfica. 

 Síntese da matéria 

lecionada; 

 Resolução de 

exercícios; 

 Correção dos 

exercícios. 

 

5 Minutos 

 

 

 

 

10 Minutos 

 

 

 

 

5 Minutos 

 

15 Minutos 

 

10 Minutos 
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Plano de Aula 

PLANO DE CURTO PRAZO                                                       

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                                                                  ANO(S):11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino  Profissional                                                             MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais    

Nº de AULAS PREVISTAS: 1 bloco (125 minutos) 

Conteúdos Objetivos 
Métodos 

Estratégias 
Atividade 

Calendarização 
(Tempo) 

Recursos 
Avaliação 

 

O registo das 

trocas 

internacionais – 

Balança de 

Pagamentos 

 Balança 

Corrente 

 serviços 

 
 Indicar os diversos tipos 

de trocas 

internacionais que se 

estabelecem entre as 

economias.  

 Explicar as razões que 

levam os países a 

efetuar trocas 

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

 Entrada e verificação 

de presenças; 

 Registo do sumário; 

 Revisão dos 

conceitos-  

da aula anterior; 

 Visualização e Análise 

de um vídeo para 

 

5 Minutos 

5 Minutos   

 

 

15 Minutos 

 

 

 

 

 Material 

inerente à 

sala de aula; 

 Computador; 

 Quadro 

Interativo; 

 Data-show; 

 

Observação 

Direta: 

Observação 

direta: grelha de 

registo de 

comportamento e 

participação dos 

alunos em sala de 

FIO CONDUTOR: Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relativos à interdependência das economias mundiais, analisando as trocas 
comerciais recorrendo às relações que se estabelecem, quantificando e registando (mercadorias, serviços, rendimentos e capitais) em documentos próprios 
designados por balanças, cuja análise, combinada com indicadores do comércio externo, permitindo conhecer aspetos da situação económica de um país. 

Aula nº 60;61   28 de fevereiro de 2014 

SUMÁRIO: Balança Corrente, tendo em conta a Balança de Serviços; Rendimentos e Transferências Correntes. 
Elaboração de uma ficha de trabalho. 
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 rendimentos 

 transferências 

correntes 

internacionais.  

 Referir vantagens para 

os países, 

decorrentes da 

integração no 

comércio 

internacional.  

 Referir a importância de 

se efetuarem os 

registos das trocas 

internacionais.  

 Referir as balanças que 

compõem a Balança 

Corrente.  

 Referir a composição 

das Balanças de 

Serviços, de 

Rendimentos e de 

Transferências 

Correntes.  

 Calcular o saldo da 

Balança Corrente.  

 ● Interpretar o saldo da 

Balança Corrente. 

 Integrar os 

conhecimentos 

do vídeo  

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

do vídeo  

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

exposição da matéria. 

 

 

 

Método Expositivo e 

Interrogativo – 

visionamento e análise 

do vídeo  

 

 

 

 

Método Ativo – ficha 

de trabalho 

assimilação da matéria 

lecionada. 

 Apresentação dos 

conceitos da Balança 

de Serviços, Divisas e 

Taxa de Câmbio; 

 Obtenção de feedback 

através de perguntas; 

 Visualização e Análise 

de vídeo, juntamente 

com a professora; 

 Apresentação dos 

conceitos de Balança 

de Rendimentos e 

Transferências 

Correntes; 

 Visualização e Análise 

de vídeo, juntamente 

com a professora; 

 Preenchimento de um 

guião do vídeo em 

conjunto (oralmente); 

 Síntese da matéria 

lecionada; 

 Resolução de 

5 Minutos 

 

 

 

20 Minutos 

 

3 Minutos 

 

 

2 Minutos 

 

 

 

 

15 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

20 Minutos 

 Acesso à 

Internet; 

 Vídeo; 

 Sebenta; 

 Ficha de 

trabalho. 

aula. 

 

Avaliação 

formativa: 

Observação da 

motivação, 

empenho e 

participação ativa 

na:  

 realização dos 

exercícios,  

 análise do 

vídeo e 

questões orais  

 Atitudes e 

comportamento 

Resolução de 

ficha de trabalho. 
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económicos no seu 

contexto social; 

 Usar o rigor científico e 

o desenvolvimento do 

raciocínio, do espírito 

critico e da 

capacidade de 

intervenção, na 

resolução de 

problemas; 

 Interiorizar os valores 

de tolerância, respeito 

pelas diferenças, 

democracia e justiça 

social, solidariedade e 

cooperação. 

  
 

 exercícios; 

 Correção dos 

exercícios. 

 

5 Minutos 
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Plano de Aula 

PLANO DE CURTO PRAZO                                                       

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                                                                  ANO(S):11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino Profissional                                                                         MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais     

Nº de AULAS PREVISTAS: 1 bloco (125 minutos) 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Métodos 

Estratégias 
Atividade 

Calendarização 
(Tempo) 

Recursos 
Avaliação 

 

O registo das trocas 

internacionais – 

Balança de 

Pagamentos  

Compreender e 

conhecer as 

ferramentas do site da 

Pordata, de forma a 

conseguir interpretar a 

realidade social 

nacional, europeia e 

mundial.  

 

 

 

Método Expositivo 

e Interrogativo – 

exposição da 

matéria. 

 

 

 Entrada e verificação 

de presenças; 

 Registo do sumário; 

 Ida para o auditório da 

escola. 

 Participação na 

Palestra sobre o 

funcionamento do site 

da Pordata. 

 

5 Minutos   

5 Minutos 

5 Minutos 

 

105 Minutos 

 

 

 

 

 Material 

inerente ao 

auditório; 

 Computador; 

 Tela de 

projeção; 

 Data-show; 

 Acesso à 

Internet. 

 

Observação 

Direta: 

Observação 

direta: grelha de 

registo de 

comportamento 

e participação 

dos alunos em 

sala de aula. 

FIO CONDUTOR: Usar a plataforma eletrónica como ferramenta de pesquisa de dados, para a elaboração de um trabalho de grupo. 

Aula nº 62;63     11 de março de 2014 

SUMÁRIO: Participação na Palestra sobre os dados estatísticos da plataforma eletrónica PORDATA 
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Plano de Aula 

PLANO DE CURTO PRAZO                                                       

CURSO: Técnico de Comércio                                                                                                                                  ANO(S):11.º 

DISCIPLINA : Economia Ensino Profissional                                                                            MÓDULO: Módulo 6 – A Interdependência das Economias Atuais     

Nº de AULAS PREVISTAS: 1 bloco (125 minutos) 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Métodos 

Estratégias 
Atividade 

Calendarização 
(Tempo) 

Recursos 
Avaliação 

 

O registo das trocas 

internacionais – 

Balança de Capital 

Balança Financeira 

 

Fatores de 
desenvolvimento do 
comércio 

 

 Indicar os diversos 

tipos de trocas 

internacionais que se 

estabelecem entre as 

economias.  

 Explicar as razões 

 

 

 

Método Expositivo 

e Interrogativo – 

exposição da 

matéria. 

 Entrada e verificação 

de presenças; 

 Registo do sumário; 

 Revisão dos conceitos 

da Balança de Capital; 

 Obtenção de feedback 

através de perguntas; 

 

 

5 Minutos   

 

 

5 Minutos 

5 Minutos 

 

 Material 

inerente à 

sala de aula; 

 Computador; 

 Quadro 

Interativo; 

 

Observação 

Direta: 

Observação 

direta: grelha de 

registo de 

comportamento 

FIO CONDUTOR: Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relativos à interdependência das economias mundiais, analisando as trocas 
comerciais recorrendo às relações que se estabelecem, quantificando e registando (mercadorias, serviços, rendimentos e capitais) tendo em conta o 
desenvolvimento da União Europeia, permitindo conhecer aspetos da situação económica de um país. 

Aula nº 64;65     21 de março de 2014 

SUMÁRIO: Elaboração de uma ficha de trabalho. 

Fatores de desenvolvimento do comércio. 

A integração económica. Debate com os alunos sobre a integração económica. 
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internacional  

- Transportes e 
comunicações  

- Empresas 
transnacionais  

- GATT/OMC  

● A integração 
económica  

- Noção  

- Formas (zona de 
comércio livre, 
união aduaneira, 
mercado comum e 
união económica)  

- O processo de 
construção da 
União Europeia  

 

que levam os países a 

efetuar trocas 

internacionais.  

 Referir vantagens 

para os países, 

decorrentes da 

integração no 

comércio 

internacional.  

 Referir a importância 

de se efetuarem os 

registos das trocas 

internacionais.  

 Indicar as 

componentes da 

Balança de 

Pagamentos 

(Balanças Corrente, 

de Capital e 

Financeira).  

 Indicar as 

componentes da 

Balança de Capital.  

 Indicar componentes 

da Balança 

Financeira.  

 

 

 

 

Método Expositivo 

e Interrogativo –

análise de gráficos.  

 

Método Expositivo 

e Interrogativo – 

exposição da 

matéria. 

 

 

Método Ativo – 

ficha de trabalho 

 

 Revisão dos conceitos 

de Balança Financeira; 

 Obtenção de feedback 

através de perguntas; 

 

 Resolução de 

exercícios; 

 Correção dos 

exercícios. 

 Continuação da 

apresentação dos 

conteúdos 

relacionados com o 

Comércio 

Internacional. 

 Apresentação dos 

conteúdos 

relacionados com a 

integração económica. 

 Visualização de um 

vídeo sobre a 

constituição da 

Europa. 

 Continuação da 

apresentação dos 

 

5 Minutos 

 

 

5 Minutos 

 

20 Minutos 

 

10 Minutos 

 

20 Minutos 

 

 

 

  

 

15 Minutos 

 

 

 

5 Minutos 

 

 

 

10 Minutos 

 

 Data-show; 

 Acesso à 

Internet 

 Sebenta 

 Fichas de 

trabalho 

 Vídeo 

e participação 

dos alunos em 

sala de aula 

 

Avaliação 

formativa: 

Observação da 

motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

 realização dos 

exercícios,  

 análise do  

vídeo e 

questões orais  

 Atitudes e 

Comportamen

to. 

Resolução de 

ficha de 

trabalho. 

Participação no 

trabalho de 

grupo. 
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 Distinguir 

protecionismo de livre-

cambismo.  

 Relacionar o 

desenvolvimento e a 

desregulamentação 

dos transportes e das 

comunicações com a 

abertura do comércio 

internacional.  

 Explicar o papel das 

empresas 

transnacionais no 

desenvolvimento do 

comércio internacional  

 Explicar de que forma 

o GATT/OMC 

incentivou o 

desenvolvimento do 

comércio internacional  

 Apresentar a noção 

de integração 

económica.  

conteúdos. 

 Realização de um 

jogo/síntese. 

 Participação num 

trabalho de grupo. 

 

 

5 Minutos 

 

20 Minutos 
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Comunicado para os Encarregados de Educação 

Exmo. (a) Sr.º (ª), Encarregado(a) de Educação, 

Venho por este meio informá-lo(a) que no âmbito de um protocolo de estágio para a 

docente Vânia Oliveira, em relação à disciplina de Introdução às Práticas 

Pedagógicas IV, do Mestrado em Ensino da Economia e da Contabilidade, a 

mesma informa que atualmente está a lecionar aulas de Economia ao seu (sua) 

educando(a) à disciplina de Economia, sendo que irá efetuar uma nova forma de 

ensino, nomeadamente, o ensino cooperativo entre alunos e professora através da 

utilização da ferramenta Facebook. 

É de informar ainda que o grupo iniciará no dia 28 de fevereiro e terminará a 28 de 

março, sendo que será agendada uma seção interativa (onde os alunos e 

professora estarão em contacto através desta rede de comunicação, à mesma 

hora) com os alunos, sendo os (as) Encarregado(a)s de Educação informados.  

Desta forma solicito a sua autorização para o (a) seu (sua) educando(a), frequente 

o grupo criado nesta ferramenta eletrónica para a disciplina de forma a proporcionar 

aos mesmos um acompanhamento no estudo e elaboração de um trabalho 

proposto pela docente da disciplina. 

Alto dos Fornos, 28/fevereiro/2014 

Atentamente, 

_____________________ 

(Professora Vânia Oliveira)  

-------------------------------------------------------------------Destacar e Devolver-------------------------------------
----------------------- 

Utilização do Facebook – Para a aula de Economia 

 

Nome:                                                                                                                              N.º         
Turma: 

Autorizo  

Não Autorizo 

Observações: 

 

 



_________________________, _____ / ______ / _____ 

O Encarregado de Educação, ____________________________________ 
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A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. “Em Portugal, o turismo é um importante setor da economia e possui elevadas 

vantagens comparativas, nomeadamente no domínio das contas externas, constituindo 

ainda uma forma de compensar o desequilíbrio da balança comercial portuguesa.” 

Clara Synek, Cadernos de Economia, nº40, julho/setembro de 2007 

 

1.1. Refira a componente da balança de pagamentos onde se registam as receitas e 

as despesas de turismo. 

1.2. Explique por que razão o turismo constitui uma forma de compensar o 

desequilibro da balança comercial portuguesa. 

 

2. Suponha que, durante o ano anterior, se registaram entre os agentes económicos 

residentes em Portugal e no resto do mundo apenas as seguintes operações 

económicas (valor em u.m.). 

a) Uma empresa portuguesa compra a um produtor francês eletrodomésticos no valor 

de 2200. 

b) Um navio transporta mercadorias espanholas, recebendo a empresa portuguesa 

fretadora do navio 2000. 

c) A Suécia faz uma doação a Portugal no valor de 700. 

d) Uma empresa portuguesa compra lanifícios no valor de 5000 a uma empresa 

inglesa. 

e) Um português faz um depósito num banco inglês no valor de 1000. 

f) Uma empresa portuguesa vende mercadorias no valor de 5000 a uma empresa 

angolana. 

g) O mesmo português vende mercadorias no valor de 5000 a uma empresa 

angolana. 

h) Um português emigrante nos EUA regressa definitivamente a Portugal, transferindo 

o valor de um PPR: 25 000. 

i) Portugal contrai um empréstimo junto da Alemanha no valor de 50 000. 

j) Uma família portuguesa passa férias no Sul de Espanha, despendendo com isso 

um total de 500. 

k) Um ex-emigrante português no Luxemburgo recebe mensalmente no nosso país a 

sua pensão de reforma no valor de 100. 
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l) Instala-se em Portugal, com capitais belgas, uma empresa com capital social no 

valor de 5000. 

m) Portugal paga à Alemanha juros do empréstimo referido em i, no valor de 6000. 

n) Saem, com destino à Bélgica, os dividendos da empresa referida em l, no valor de 

200.  

o) Um engenheiro português fez um contrato de trabalho por 10 meses com uma 

empresa da Líbia, para onde se deslocou em trabalho, sendo-lhe depositado 

mensalmente 400. 

 

2.1. Indique para cada caso se se trata de um débito ou de um crédito. 

 

3. Os dados seguintes referem-se à Balança de Pagamentos portuguesa em 1999. 

Balança de Pagamentos 

 Débitos Créditos 

Mercadorias 37 406 24 081 

Serviços 6 449 7 882 

 

3.1. Calcule a taxa de cobertura da Comercial, com base nos valores do quadro. 

3.2. Indique três rubricas que se incluem na balança de Serviços. 

 

4. Observe os seguintes valores relativos a Portuga: 

Balança de Mercadorias 

 1972 1990 2004 

Débito (milhões de euros) 282 17 246 44 781 

Crédito (milhões de euros) 176 ... … 

Saldo (milhões de euros) … … -15 043 

Taxa de Cobertura (%) … 67,69% … 

 

4.1. Complete a tabela com os valores que faltam. 

 

Bom Trabalho! 

Professora Vânia Oliveira 
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A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. No quadro que se segue, preencha coluna 2 e coloque um X na coluna 3 ou 4, de acordo 

com o que considera correto: 

Transações 

(1) 

Balanças 

(2) 

Movimentos a 

Crédito 

(3) 

Débito 

(4) 

Importação pelo Reino Unido de sapatos 

portugueses 

Mercadorias X  

Viagem de turismo à Alemanha Serviços  X 

Rendimentos de investimentos 

provenientes de empréstimos contraídos 

por Portugal 

Rendimentos  X 

Transferências da União Europeia 

provenientes do PEDIP 

Capital X  

Compra de ações de empresas residentes 

por não residentes 

Financeira X  

Compra de computadores ao Japão Mercadorias  X 

Reforma de um emigrante português 

regressado definitivamente a Portugal 

Transferências 

Correntes 

x  

Rendimentos de ações de uma companhia 

americana detidas por um residente 

Rendimentos X  

Prémio de seguros pago por um não 

residente a uma companhia portuguesa 

Serviços X  

Investimento direto de Portugal em 

Moçambique 

Financeira  X 

Transporte de mercadorias de Portugal 

para França 

Serviços X  

Remessas de emigrantes dos países de Transferências  X 
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leste que se encontram a trabalhar em 

Portugal 

Correntes 

Transferências de um jogador de futebol de 

uma equipa argentina para um clube 

português 

Capital  x 

 

2. Observe os seguintes valores relativos a Portugal, em 2002 (valores aproximados) em 

euros: 

Balança de Pagamentos 

 Débitos Créditos 

Mercadorias 42 000 29 000 

Serviços 7 100 10 400 

Rendimentos 9 100 5 800 

Transferências Correntes 2 900 6 400 

Balança de Capital 207 2 200 

Balança Financeira 620 000 628 000 

 

2.1. Determine o Saldo da Balança Corrente. 

Débitos Créditos Saldo 

61 100 51 600 9 500 
 

2.2. Indique as componentes específicas da Balança de Pagamentos onde se englobam os 

seguintes movimentos: 

a) Despesas realizadas pelos turistas estrangeiros em Portugal. Serviços 

b) Investimento direto de uma empresa portuguesa no Brasil. Financeira 

c) Remessas de imigrantes em Portugal. Transferência Corrente 

 

3. Suponha que, num determinado país, se registaram, em termos de comércio internacional, 

as seguintes operações: 

Operações Valor 
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(unidades 

monetárias) 

Compras de mercadorias ao estrangeiro 45 000 

Remessas dos emigrantes 6 000 

Fretes de transportes realizados por empresas nacionais para o exterior 300 

Rendimentos de capitais enviados para o estrangeiro 1 000 

Venda de mercadorias ao estrangeiro 30 000 

Receitas de turismo 7 000 

 

3.1. Determine os saldos relativos às seguintes Balanças: 

a) Comercial; (30 000-45 000 = -15 000) 

b) Serviços; (300+7 000 = 7 300) 

c) Rendimentos; (-1 000) 

d) Transferências Correntes. (6 000) 

 

 

Bom Trabalho! 

Professora Vânia Oliveira 
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A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. No quadro que se segue, preencha coluna 2 e coloque um X na coluna 3 ou 4, de acordo 

com o que considera correto: 

Transações 

(1) 

Balanças 

(2) 

Movimentos a 

Crédito 

(3) 

Débito 

(4) 

Importação pelo Reino Unido de sapatos portugueses    

Viagem de turismo à Alemanha    

Rendimentos de investimentos provenientes de 

empréstimos contraídos por Portugal 

   

Transferências da União Europeia provenientes do PEDIP    

Compra de ações de empresas residentes por não 

residentes 

   

Compra de computadores ao Japão    

Reforma de um emigrante português regressado 

definitivamente a Portugal 

   

Rendimentos de ações de uma companhia americana 

detidas por um residente 

   

Prémio de seguros pago por um não residente a uma 

companhia portuguesa 

   

Investimento direto de Portugal em Moçambique    

Transporte de mercadorias de Portugal para França    

Remessas de emigrantes dos países de leste que se 

encontram a trabalhar em Portugal 

   

Transferências de um jogador de futebol de uma equipa 

argentina para um clube português 
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2. Observe os seguintes valores relativos a Portugal, em 2002 (valores aproximados) em 

euros: 

Balança de Pagamentos 

 Débitos Créditos 

Mercadorias 42 000 29 000 

Serviços 7 100 10 400 

Rendimentos 9 100 5 800 

Transferências Correntes 2 900 6 400 

Balança de Capital 207 2 200 

Balança Financeira 620 000 628 000 

 

2.1. Determine o Saldo da Balança Corrente. 

2.2. Indique as componentes específicas da Balança de Pagamentos onde se englobam os 

seguintes movimentos: 

a) Despesas realizadas pelos turistas estrangeiros em Portugal. 

b) Investimento direto de uma empresa portuguesa no Brasil. 

c) Remessas de imigrantes em Portugal. 

 

3. Suponha que, num determinado país, se registaram, em termos de comércio internacional, 

as seguintes operações: 

Operações Valor 

(unidades 

monetárias) 

Compras de mercadorias ao estrangeiro 45 000 

Remessas dos emigrantes 6 000 

Fretes de transportes realizados por empresas nacionais para o exterior 300 

Rendimentos de capitais enviados para o estrangeiro 1 000 

Venda de mercadorias ao estrangeiro 30 000 

Receitas de turismo 7 000 
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3.1. Determine os saldos relativos às seguintes Balanças: 

a) Comercial; 

b) Serviços; 

c) Rendimentos; 

d) Transferências Correntes. 

 

 

Bom Trabalho! 

Professora Vânia Oliveira 
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A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. Em Portugal, em 2004, as necessidades líquidas de financiamento da economia face 

ao exterior agravaram-se relativamente ao ano anterior. Esta situação reflete, 

sobretudo, o aumento do défice da Balança Corrente e a diminuição do excedente 

da Balança de Capital, traduzindo esta última a redução das transferências públicas 

de capital recebidas por Portugal da União Europeia. 

Balança Corrente e Capital 

 2003 2004 

Balança Corrente -7 000 -10 186 

Mercadorias -11 846 -14 598 

Serviços 3 519 4 136 

Rendimentos -1 546 -2 499 

Transferências Correntes 2 873 2 775 

Balança de Capital 2 652 2 228 

INE e Banco de Portugal 

O aumento do défice da balança de mercadorias deveu-se ao crescimento das 

importações e à desaceleração das exportações. Para esta evolução das 

exportações, que passaram de um crescimento real de 5% em 2003, para o de 

4,6%, em 2004, terão contribuído a concorrência acrescida de produtos oriundos 

dos novos Estados-membros da União Europeia e de alguns países asiáticos, 

nomeadamente da China, bem como a valorização do euro e, ainda, algum desvio 

da produção nacional para o mercado interno, dado que o consumo privado 

aumentou. 

DGPP, Ministério das Finanças, A Economia Portuguesa, Julho de 2005 (adaptado) 

 

1.1. Justifique o agravamento das “necessidades líquidas de financiamento da 

economia” portuguesa face ao exterior, em 2004, tendo em atenção o quadro e 

o primeiro parágrafo do texto. 
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O Agravamento das necessidades líquidas de financiamento da economia 

portuguesa face ao exterior, em 2004, deveu-se essencialmente ao défice da 

balança Corrente, nomeadamente devido à balança de mercadorias que detém 

um saldo deficitário de 14 598 euros, o que demonstra que as importações 

foram maiores que as exportações tendo sido importado mais produtos em 

2004 que no ano anterior. 

1.2. Justifique a desaceleração das exportações portuguesas, em 2004, tendo em 

conta o segundo texto. 

Uma das justificações para a diminuição das exportações em 2004 referidas no 

texto  consiste no acréscimo da concorrência de produtos oriundos dos novos 

Estados-membros da União Europeia e de alguns países asiáticos, 

nomeadamente, da China. 

Exercício do Exame Nacional do Ensino Secundário, 10.º/11.º ou 11.º/12.º 2006 – 2.ª fase 

 

2. Considere os seguintes valores, referentes ao país Y. 

Balança Corrente e de Capital 

 Ano N Ano N+1 

Balança Corrente -10 500,0 -15 279,0 

Mercadorias -17 769,0 -21 897,0 

Serviços 5 278,5 6 204,0 

Rendimentos -2 319,0 -3 748,5 

Transferências Correntes 4 309,5 4 162,5 

Balança Capital 3 978 3 342 

 

2.1. Calcule o saldo da balança de transferências Correntes para o ano N. 

2.2. No ano (N+1), o saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi de -11 

937 unidades monetárias. Calcule o saldo da Balança de Capital desse ano. 

2.3. O aumento do défice da Balança Comercial, no ano (N+1), deveu-se a uma 

diminuição do valor das exportações e a um aumento do valor das importações. 

Aponte algumas razões que possam ter contribuído para aquelas alterações. 
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Algumas das razões para as importações serem superiores às exportações 

podem ser o facto de nesse ano o clima não ser ameno à produção dos 

produtos necessários às necessidades dos consumidores; a falência de 

empresas produtoras; a introdução no mercado de produtos mais baratos que 

os nacionais, originários de outros países; alteração dos gostos, hábitos e 

costumes dos portugueses. 
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A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 – Trabalho de Grupo 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. Trabalho de investigação tendo em conta a União Europeia: 

a) Introdução 
b) União Europeia 

- História 
- Nasceu a Europa 
- A Comunidade Económica Europeia 
- Os primórdios de um papel internacional 
- Primeiro alargamento da Comunidade Europeia 
- Primeiras eleições 
- Assinatura do Acto Único Europeu 
- A União Europeia 

- Tratados 

c) A Moeda Única: o euro 
d) Objetivos da União Europeia 

e) Conclusão 

f) Bibliografia 

 

As normas a utilizar serão: 

- Letra Arial, tamanho 11; 

- Espaçamento 1,5 pto; 

- Texto Justificado. 

 

 

Bom Trabalho! 

Professora Vânia Oliveira 



 

FICHA DE TRABALHO  

 

 

IMP.DP.021-01  1/2 

 

A Interdependência das Economias Atuais 
Economia – Módulo 6 

Curso Técnico de Comércio – 2013/2014 

 

1. Em Portugal, em 2004, as necessidades líquidas de financiamento da economia face 

ao exterior agravaram-se relativamente ao ano anterior. Esta situação reflete, 

sobretudo, o aumento do défice da Balança Corrente e a diminuição do excedente 

da Balança de Capital, traduzindo esta última a redução das transferências públicas 

de capital recebidas por Portugal da União Europeia. 

Balança Corrente e Capital (milhares de euros) 

 2003 2004 

Balança Corrente -7 000 -10 186 

Mercadorias -11 846 -14 598 

Serviços 3 519 4 136 

Rendimentos -1 546 -2 499 

Transferências Correntes 2 873 2 775 

Balança de Capital 2 652 2 228 

INE e Banco de Portugal 

O aumento do défice da balança de mercadorias deveu-se ao crescimento das 

importações e à desaceleração das exportações. Para esta evolução das 

exportações, que passaram de um crescimento real de 5% em 2003, para o de 

4,6%, em 2004, terão contribuído a concorrência acrescida de produtos oriundos 

dos novos Estados-membros da União Europeia e de alguns países asiáticos, 

nomeadamente da China, bem como a valorização do euro e, ainda, algum desvio 

da produção nacional para o mercado interno, dado que o consumo privado 

aumentou. 

DGPP, Ministério das Finanças, A Economia Portuguesa, Julho de 2005 (adaptado) 

 

1.1. Justifique o agravamento das “necessidades líquidas de financiamento da 

economia” portuguesa face ao exterior, em 2004, tendo em atenção o quadro e 

o primeiro parágrafo do texto. 
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1.2. Justifique a desaceleração das exportações portuguesas, em 2004, tendo em 

conta o segundo texto. 

Exercício do Exame Nacional do Ensino Secundário, 10.º/11.º ou 11.º/12.º 2006 – 2.ª fase 

 

2. Considere os seguintes valores, referentes ao país Y. 

Balança Corrente e de Capital (milhares de euros) 

 Ano N Ano N+1 

Balança Corrente -10 500,0 -15 279,0 

Mercadorias -17 769,0 -21 897,0 

Serviços 5 278,5 6 204,0 

Rendimentos -2 319,0 -3 748,5 

Transferências Correntes  4 162,5 

Balança Capital 3 978  

 

2.1. Calcule o saldo da balança de transferências Correntes para o ano N. 

2.2. No ano (N+1), o saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi de -11 

937 unidades monetárias. Calcule o saldo da Balança de Capital desse ano. 

2.3. O aumento do défice da Balança Comercial, no ano (N+1), deveu-se a uma 

diminuição do valor das exportações e a um aumento do valor das importações. 

Aponte algumas razões que possam ter contribuído para aquelas alterações. 

 

Bom Trabalho! 

Professora Vânia Oliveira 
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Guião de Análise do Vídeo 

(fonte: http://www.youtube.com/watch?v=TwDgBeT2aF8) 

1. O que aconteceu ao Euro? 

2. Onde se perdeu o valor do euro? 

3. O Banco Central Europeu revelou… Complete a frase. 

4. Qual a principal moeda de investimento? 

5. A “queda do euro” foi favorável a quem? 

 



 

Guião de Análise do Vídeo 

(fonte: http://www.youtube.com/watch?v=hPqqJVRdHIg) 

1. Qual o assunto abordado no vídeo?  

2. A greve dá-se porque motivo? 

3. O governo quer implementar o quê? E Porquê? 

4. Esta greve tem impacto sobre a balança das transações correntes? 

5. Considera que a greve dos estivadores pode influenciar mais alguma balança? 

6. Considerando a situação, a greve, benéfica para o país?   

 



 

Guião de Análise do Vídeo 

(fonte: http://www.youtube.com/watch?v=TGxMbGXoLL4) 

1. Em que data os chefes de Estado dos países mais desenvolvidos se 

encontraram? 

2. Os chefes de estado assinaram que tratado? Onde? 

3. O que se encontra no centro dos interesses desses tratados? 

4. O Chefe de Estado Francês, Charles de Gaulle, defendia uma a Confederação da 

Europa das Pátrias pois dizia que defendia… Complete a frase. 

5. Quem desenvolveu os primeiros planos para a constituição de instituições 

comunitárias? 

6. Através da CECA foi possível controlar a Alemanha em dois sentidos, indique-

os. 
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Técnico de Comércio 
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Sumário 

• Lição n.º54;55 

• 18-02-2014 

• Sumario: A necessidade e a Diversidade de Relações Internacionais. 

• Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

• Balança Corrente. Elaboração e correção de uma ficha de trabalho. 

 

 



A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 
• A Economia Aberta – Relação dos agentes económicos com 

outros agentes residentes noutros países. 

 

       O Comércio distingue-se por: 

                            - Comércio interno – transações efetuadas entre 

agentes económicos residentes no mesmo país. 

                            - Comércio externo – transações efetuadas 

entre agentes económicos residentes em países diferentes. 
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A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 

• Comércio entre 
um país 
específico e os 
restantes países. 

Comércio 
Externo 

• Comércio 
efetuado entre 
diferentes 
países. 

Comércio 
Internacional 
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A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 
•  O porquê das relações comerciais? 

• Para obter benefícios inerentes à especialização, ou seja, os 

países não são aptos a produzir todos os bens, tendo 

necessidade de importar os bens que não produzem, ou não é 

favorável a sua produção e exportar os bens que o país é 

favorável. 



A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 
• Segundo a lógica do comércio internacional, os países 

especializam-se na produção de bens ou em etapas especiais 
do processo de produção para os quais tenham mais aptidões. 

 

• Levando à especialização de mão de obra, podendo referir a 
existência de uma Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

 

A Divisão Internacional do Trabalho (DIT) diz respeito à 
especialização de cada país na produção de bens ou em fases 
especificais do processo produtivo, para as quais apresente 
capacidades ou aptidões superiores às dos demais países. 
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A necessidade e a Diversidade de Relações 
Internacionais 
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Recursos 
Humanos 
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Tecnológico 
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A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 

• Lei das Vantagens Comparativas  - “Cada país beneficiará com 

a especialização na produção e exportação de bens que pode 

produzir com um custo relativamente menor; inversamente, 

cada país beneficiará se importar bens que, internamente, 

produz com um custo relativamente superior. “ 

David Ricardo, 1817 



A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 
• Porquê que existe o Comércio Internacional? 

Especialização do 
processo produtivo 

Diferença de gostos 
entre os consumidores 

Diferença de custos 
entre países 

Globalização 



A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 

• “A globalização tomou a forma atual nos anos 80 do século passado, com 

as telecomunicações e as tecnologias de informática, e estende-se aos 

capitais, informação, cultura e consumo. O fenómeno é caracterizado pelo 

movimento diário de milhões de euros, por computador, nas bolsas de 

todo o mundo, é poder comprar o mesmo produto em qualquer parte do 

mundo; é a padronização dos produtos e de marketing a nível mundial, 

bem como da imagem junto dos consumidores. A desregulamentação 

financeira e do comércio internacional acelerou a globalização, porque 

facilitou os movimentos de capitais e mercadorias entre os blocos 

económicos.” 

Fonte: dossiers. publico.pt 



A necessidade e a Diversidade de 
Relações Internacionais 
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Diferenças nos gostos dos 
consumidores 

Globalização 

Divisão Internacional do 
Trabalho (DIT) ou 

especialização 

Diferenças/Desigualdades 

-Distribuição dos recursos naturais; 

-Localização geográfica, clima, 
relevo, fertilidade dos solos; 

-Formação dos recursos humanos e 
disponibilidade de capitais; 

-Estágio de desenvolvimento 
Tecnológico. 

Economia de Escala Redução dos custos de produção 



O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 
• O que é a Balança de Pagamentos? 

• Registo de todos os movimentos económicos e financeiros 

decorrentes das relações económicas ocorridas entre um 

determinado país e o Resto do Mundo.  

• Nesta balança são registadas diversos movimentos financeiros, tal 

como: 

            - as entradas de capitais decorrentes das exportações de 

mercadorias, dos investimentos realizados por agentes económicos 

estrangeiros, dos subsídios ou das remessas de emigrantes; 

            - as saídas de capitais motivadas pelas importações de 

mercadorias. 
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O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 

Balança de Pagamentos de um país é a demonstração 
sistemática, através de um conjunto de contas, de todas as 
transações económicas entre esse país e o Resto do Mundo. 

Transação que 
gera moeda 
estrangeira (valor 
positivo) - 
Crédito 

Transação que 
gera despesa de 
moeda 
estrangeira (valor 
negativo) - 
Débito 
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O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 

Balança Corrente: 

- Balança de Mercadorias; 

- Balança de Serviços; 

-Balança de Rendimentos; 

-Balança de Transferências 
Correntes. 

Balança de Capital 

Erros e Omissões Balança Financeira 

Pag. 
73 



• Balança Corrente compreende, 

essencialmente, as transações entre 

residentes e não residentes, associadas ao 

comércio internacional de mercadorias e 

serviços e aos rendimentos do trabalho e do 

investimento. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 

Balança Corrente: 

- Balança de Mercadorias; 

- Balança de Serviços; 

-Balança de Rendimentos; 

-Balança de Transferências 
Correntes. 
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O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 

• São registadas: 

• A débito, o valor das compras efetuadas por um 

pais ao Resto do Mundo, isto é, o valor das 

importações. 

• A crédito, o valor das vendas efetuadas por um 

país ao Resto do Mundo, isto é, o valor das 

exportações. 

Balança Corrente: 

- Balança de Mercadorias; 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎  
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒  

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 
= 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 
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Débito Crédito Saldo 

Mercadorias 51 326 34 697 -16 629 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 

O valor das importações é maior que o valor das exportações, sendo maior a 
saída de capitais que a entrada dos mesmos. 

Balança de Mercadorias 

Deficitária – Importações 
> Exportações 

Equilibrada – Importações 
= Exportações 

Superavitária – 
Importações < Exportações  
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• A partir dos elementos que constam de Balança de 

Mercadorias é possível determinar alguns indicadores 

importantes do comércio externo: 

• - taxa de cobertura (das importações pelas exportações); 

• - grau de abertura ao exterior; 

• - estrutura das importações e das exportações. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 
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• Taxa de Cobertura – indicador de comércio externo que nos mostra 

em que medida o valor das importações foi pago (coberto) pelo 

valor das exportações, sendo, normalmente, expresso em termos 

percentuais. 

 

• 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠
 × 100  

 

• Por exemplo, se a taxa de cobertura for igual a 75%, este valor 

significa que apenas 75% do valor das importações foi pago pelo 

valor das exportações. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 
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• Grau de Abertura ao Exterior – indicador que mede a 

importância global dos fluxos de importações e exportações 

relativamente à dimensão da economia (PIB) e é normalmente 

expresso em termos percentuais. 

 

• 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠+
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑃𝐼𝐵
× 100 

 

• Valor elevados – economia aberta ao exterior. 

 

 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 





• Estrutura das importações e exportações – Esta divide-se em 

duas formas: 

             - Estrutura setorial das exportações e das importações; 

             - Estrutura geográfica das exportações e das           

importações. 

 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 



• Estrutura das importações e exportações – Estrutura setorial 

 

• Estrutra setorial das exportações = 100 ×  
Exportações do setor

Exportações de todos os setores
 

 

• Estrutura setorial das importações = 100 ×
Importações do setor

Importações de todos os setores
 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 



• Estrutura das importações e exportações – Estrutura geográfica 

 

• Estrutra geográfica das exportações = 100 × 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑚 𝑝𝑎í𝑠
(𝑜𝑢 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜
 

 

• Estrutura geográfics das importações = 100 ×

Importações para um país
(𝑜𝑢 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠)

Importações de todo o mundo
 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Pagamentos 



 



Sumário 

• Lição n.º58;59 

• 28-02-2014 

• Sumario: Balança Corrente, tendo em conta a Balança de Serviços, 

Rendimentos e Transferências Correntes. 

•  Elaboração de uma ficha de trabalho. 

 

 



Revisão da aula anterior 

• Quando utilizamos o termo Comércio Internacional e Externo? 

• Comércio entre 
um país 
específico e os 
restantes países. 

Comércio 
Externo 

• Comércio 
efetuado entre 
diferentes 
países. 

Comércio 
Internacional 

Pág. 3 
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Revisão da aula anterior 

• Em que consiste a Divisão Internacional do Trabalho (DIT)? 

Especialização de cada país na produção de bens ou em 
fases especificas do processo produtivo, para as quais 
apresente capacidades ou aptidões superiores às dos 
demais países. 
 

Diferenças/Desigualdades: 

-Distribuição dos recursos naturais; 

-Localização geográfica, clima, relevo, fertilidade dos solos; 

-Formação dos recursos humanos e disponibilidade de capitais; 

-Estágio de desenvolvimento Tecnológico. 
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• O que é a Balança de Pagamentos? 

• Registo de todos os movimentos económicos e financeiros 

decorrentes das relações económicas ocorridas entre um 

determinado país e o Resto do Mundo.  

 

Revisão da aula anterior 

Balança 
Corrente 

Balança de 
Capital 

Erros e 
Omissões 

Balança 
Financeira 
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• Que Balanças existem na Balança Corrente? 

 

Revisão da aula anterior 

• São registados a débito o valor das …….. 

• São registados a crédito o valor das ……. 
- Balança de Mercadorias; 

- Balança de Serviços; 

-Balança de 
Rendimentos; 

-Balança de 
Transferências Correntes. 
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• Balança de Serviços – são registados os fluxos 

financeiros relacionados com a prestação de serviços 

entre países, sendo um dos mais importantes serviços, 

em especial no caso português, as receitas com as 

atividades turísticas. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Serviços 

O saldo da Balança de 
Serviços pode ser: 

Deficitário, se os 
débitos forem 

maiores que os 
créditos 

 Equilibrado, se existir 
igualdade entre 

débitos e crédito 

 Superavitário, se os 
créditos forem 

superiores aos débitos 

Pag. 
47 

Balança Corrente: 

- Balança de Serviços; 

 



• Dado a balança de mercadorias ser similar à balança de serviços 

muitas vezes faz-se a sua junção: 

 

• Balança de Mercadorias + Balança de Serviços = Balança de Bens e Serviços 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Serviços 



• Divisas – são moedas que, tendo aceitação internacional, são utilizadas 

como meio de pagamento nas transações, ou seja, no comércio 

internacional. Assim, utiliza-se este termo quando dois países efetuam 

trocas de bens e serviços, e o respetivo pagamento requer a utilização 

de uma moeda que seja aceite por ambas as partes. 

 

• Taxa de Câmbio – é o montante de moeda estrangeira que pode ser 

comprado com uma unidade da moeda do país, ou seja, por vezes é 

indispensável a troca (câmbio) do valor da moeda entre países. 

Exemplo: taxa de câmbio entre o euro e o dólar é igual a 1,30, isto 

significa que com um euro podemos adquirir 1,30 dólares. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo 
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• Mercado Cambial – é o mercado que as moedas dos 

diferentes países são transacionadas e no qual são definidos 

os seus preços, isto é, onde são definidas as taxas de câmbio 

entre as diferentes moedas. 

 

• O sistema cambial normalmente utilizados são: 

• - o sistema de taxas de câmbio fixas; 

• - o sistema de taxas de câmbio flutuantes. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Mercado Cambial 

Pag. 9 
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• O sistema de taxas de câmbio fixas é aquele em que as autoridades 

monetárias de um país fixam a taxa à qual a sua moeda será 

convertida noutra moeda. 

 

• O sistema de taxas de câmbio flutuantes (ou flexíveis) é aquele em 

que as taxas de câmbio são definidas através de mecanismos de 

mercado, sem a intervenção da autoridade monetária. 

 

• No caso do Euro é da responsabilidade do Banco Central Europeu 

(BCE) fixar as taxas de câmbio.  

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Mercado Cambial 
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• A oscilação da moeda, pelas taxas de câmbio leva à: 

 

 

 

O Registo das Relações com o Resto do Mundo 
– valorização/desvalorização da moeda. 

Valorização – quando a taxa de câmbio da 
moeda de um país aumenta em valor 
relativamente às dos outros países. Isto é, 
passa a adquirir-se uma maior quantidade de 
moeda de outro país com a mesma 
quantidade do país pertencente. 

Desvalorização – quando a taxa de câmbio 
da moeda de um país diminui em valor 
relativamente às dos outros países. Isto é, 
passa a adquirir-se menos quantidade de 
moeda de outro país com a mesma 
quantidade do país pertencente. 
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• São registados os 

movimentos de capitais 

relacionados com os 

pagamentos e recebimentos 

de empréstimos concedidos 

e obtidos e de lucros 

(dividendos) resultantes de 

capitais investidos. 

O Registo das Relações com o Resto do 
Mundo – Balança de Rendimentos 

Pág. 47 
Manual  
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Esta balança inclui: 

Rendimentos de 
trabalho 

Rendimentos de 
investimento 

Rendimento de 
investimento direto 

(ações, empréstimos , 
…) 

Rendimentos de 
investimento de 

carteira (ações, título 
de dívida,…) 

Rendimentos de 
outros investimentos 

Balança Corrente: 

-Balança de Rendimentos; 



• São registadas as entradas e saídas de 
valores sem contrapartidas reais associadas 
tais como: 

    - os subsídios comunitários recebidos; 

    - as doações obtidas e concedidas; 

    - as remessas dos emigrantes e dos 
imigrantes. 

O Registo das Relações com o Resto do Mundo – 
Balança de Transferências Correntes 

Balança Corrente: 

-Balança de Transferências 
Correntes. 

As transferências 
podem ser:  

Públicas: 

Envolvem a participação 
do Estado português. 

Privadas: 

Não envolvem a 
participação do Estado 

português. 
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vídeo 



Guião do Vídeo 

 1. Qual o assunto abordado no vídeo?  

 2. A greve dá-se porque motivo? 

 3. O governo quer implementar o quê? E Porquê? 

 4. Esta greve tem impacto sobre a balança das transações correntes? 

 5. Considera que a greve dos estivadores pode influenciar mais alguma 

balança? 

 Considerando a situação, a greve, benéfica para o país?   



O Registo das Relações com o Resto do Mundo – 
Cálculo da Balança Corrente 

• É obtido através da soma dos saldos da balança de 
mercadorias, serviços, de rendimentos e de transferências 
correntes. 

 
2007 2008 2009 

Bens -17 549 -21 315 -17 149 

Serviços 6 600 6 669 6 050 

Rendimentos -6 907 -7 781 -7 883 

Transferências 
Correntes 

2 607 2 468 2 139 

Balança Corrente -15 250 -19 959 -16 844 

Banco de Portugal, Boletim Estatístico – março de 2010 



Síntese: 

Balança 
Corrente 

Balança de 
Mercadorias 

Balança de 
Serviços 

Balança  de 
Rendimentos 

Balança de 
Transferências 

Correntes 





 
Comércio Externo? 

COMÉRCIO ENTRE VÁRIOS 

PAÍSES 

COMÉRCIO ENTRE UM PAÍS 

ESPECÍFICO E OS RESTANTES 

PAÍSES 

COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 

COMÉRCIO 

 INTERNO 



 A Balança onde se registam fluxos financeiros relacionados 

com a prestação de serviços entre países é…  

BALANÇA DE 

RENDIMENTOS 

BALANÇA DE 

MERCADORIAS 

BALANÇA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES 

BALANÇA DE 

 SERVIÇOS 



 
São registados os movimentos de capitais relacionados com os 

pagamentos e recebimentos de empréstimos concedidos e obtidos e 

de lucros na…  

BALANÇA DE 

 SERVIÇOS  

BALANÇA DE 

TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES 

BALANÇA DE 

MERCADORIAS 

BALANÇA DE 

RENDIMENTOS 



 
As Transferências correntes podem ser… 

PÚBLICAS 

 E PRIVADAS 

INTERNAS E  

EXTERNAS 

CORRENTES E 

NÃO CORRENTES 

NENHUMA DAS 

ANTERIORES 



 Como é possível calcular o saldo da balança corrente? 

ATRAVÉS DA SUBTRAÇÃO 

DE TODAS AS BALANÇAS 

ATRAVÉS DA SOMA DA 

BALANÇA DE MERCADORIAS 

E SERVIÇOS 

ATRAVÉS DA SOMA DE 

TODAS AS BALANÇAS 

NENHUMA DAS 

ANTERIORES 





 



Sumário 

• Lição n.º63;64 

• 21-03-2014 

• Sumario:  Elaboração de uma ficha de trabalho. 

• Fatores de desenvolvimento do comércio. 

• A integração económica. Debate com os alunos sobre a integração 
económica. 

 

 



Balança de Capital 

• Compreende as transferências de capital correspondentes a 

mudanças de propriedade sem contrapartida, que se traduzem no 

aumento dos ativos do país recetor ou na diminuição dos seus 

passivos. 

 Exemplos: 
    - as transferências de património resultantes do regresso 
dos emigrantes; 
   - as transferências da União Europeia para financiamento 
de infraestruturas; 
   - o perdão de uma dívida de um país terceiro face a 
Portugal. 



A Balança de Capital 
inclui: 

Transferências 
Públicas 

Transferências 
Privadas 

Aquisição/cedência 
dos ativos 

- A compra e venda de 
ativos intangíveis 

(patentes, licenças, 
marcas, franchises); 

- As transferências 
sobre ativos tangíveis  
(aquisição de terrenos 

por embaixadas). 

Balança de Capital 



Balança Corrente e de Capital  

• O saldo conjunto da Balança Corrente e  de Capital indica se uma 

economia está numa situação credora ou devedora face ao Resto 

do Mundo. 

 

Valores positivos – capacidade de 
financiamento, ou seja, a 

economia gera recursos que não 
utiliza, sendo uma poupança 
interna, utilizada por outros 
países para se financiarem. 

Valores negativos – necessidade 
de financiamento, ou seja, tem 
de recorrer a poupança externa 

para financiar a atividade 
económica interna.  



Balança Corrente 

+ 

Balança de Capital 

Saldo > 0 

Capacidade Líquida 
de Financiamento 

Saldo < 0 

Necessidade Líquida 
de Financiamento 

Balança Corrente e de Capital  



Balança Financeira 

• Compreende as transações que envolvam a mudança de titularidade entre residentes e 

não residentes de ativos e passivos financeiros; 

    - Exemplos: aquisição por um investidor não residente, de uma empresa residente 

(investimento direto do exterior em Portugal); aquisição por parte do Banco de Portugal, 

de títulos denominados em dólares americanos e emitidos fora da área do euro. 

 

 

• Compreende outras variações nos ativos e passivos financeiros da economia, como a 

criação e extinção de ativos ou passivos financeiros sobre o/ou do Resto do Mundo. 

    - Exemplos: concessão por um banco residente, de um empréstimo a um não residente; 

constituição de um depósito num banco residente por parte de um não residente. 



Categorias da Balança Financeira 

• Investimento direto; 

• Investimento de carteira; 

• Outro investimento; 

• Derivados financeiros; 

• Ativos de reserva. 

Balança Financeira 



• O que significa o saldo da balança financeira? 

• O Saldo desta balança é idêntico ao do conjunto da balança 
corrente e de capital: 

Balança Financeira 

Balança 
Financeira 

Saldo > 0 

Capacidade 
Líquida de 

Financiamento 

Saldo < 0 

Necessidade 
Líquida de 

Financiamento 



 



Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 

• A importação para o nosso país é constante, sendo a origem 
dos vários produtos oriunda de vários pontos do Mundo. 

• O comércio internacional reveste-se de inúmeras vantagens 
para os países envolvidos, para as empresas e para os 
consumidores. Os países podem posicionar-se perante o 
comércio internacional tendo em conta duas perspetivas: 

 

Protecionismo 
• Os países levantam um conjunto de 

barreiras ao comércio internacional com 
vista a proteger a economia nacional. 

Livre-
cambismo ou 

comércio livre 

• Os países procedem à abolição ou redução 
das barreiras ao comércio. 



• Quais os fatores para o desenvolvimento do Comércio 
Internacional? 

 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 

Progressos nos 
transportes e 
comunicações 

Estratégias das 
Empresas 

Transnacionais (ETN) 

O papel do GATT/OMC 

Pag. 52 
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• O progresso técnico dos transportes deu um enorme avanço 

na mobilidade das pessoas e bens. 

• O comércio intercontinental de mercadorias é realizado na sua 

maioria através dos recursos marítimos. 

• Os transportes aéreos têm vindo a assumir uma importância 

crescente no transportes de passageiros e mercadorias. 

• O transporte rodoviário de mercadorias permite transportar 

varias mercadorias no mesmo espaço de tempo cada vez 

menor. 

 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 
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• As Comunicações têm-se desenvolvido rapidamente. O 

desenvolvimento da internet, permite a um preço menor e em 

tempo real, ligar as mais diferentes partes do mundo. 

 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 
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• As Empresas Transnacionais, caracterizam-se pela forma 

dispersa como se localizam geograficamente, implantam-se 

em vários países. 

 

• Organizam-se de acordo com a concorrência mundial e a 

liberdade de movimentar os recursos, deslocalizando toda ou 

parte da produção para os países onde for mais favorável. 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 
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O comércio internacional desenvolveu-se no final da Segunda 

Guerra Mundial, existindo uma reorganização comercial dos 

países, sendo necessário a redução das barreiras ao comércio 

mundial. 

 

Em 1947 o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 

(GATT- General Agreement on Tariffs and Trade), criando um 

código de boa conduta para o comércio internacional. 

 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 
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Em 1995 o GATT é substituído por um organismo imponente e 

permanente, a OMC (Organização Mundial do Comércio), 

dispondo de estruturas e mecanismos para punir os países 

infratores dos acordos. 

 

A OMC abrange o comércio de mercadorias, serviços e os 

direitos de propriedade intelectual. 

Fatores de desenvolvimento do 
comércio internacional 
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A integração económica 

• O período a seguir à Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se 
pela abertura das economias ao exterior e o abandono do 
protecionismo. 

• Assiste-se a um movimento de regionalização das trocas 
comercias e à formação de blocos de integração regionais. 

 
1.ª Vaga 

• Finais dos anos 50 do 
século XX e os anos 70; 

• CECA – Comunidade 
Europeia do Carvão e do 
Aço; 

• CEE – Comunidade 
Económica Europeia 

2.ª Vaga 

• Finais dos anos 80 e 90; 

• Mercosul – Mercado 
Comum do Sul; 

• UAM – União Árabe do 
Magrebe; 

• Pacto Andino 
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• A integração económica dá-se quando dois ou mais países 
abolem as barreiras comerciais entre si, unificando os 
mercados. 

 

A integração económica 

Formas de 
integração: Zona de Comércio Livre 

União Aduaneira 

Mercado Comum 

União Económica 
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• Processo de construção da Europa. 

• 1951 – CECA  - Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. 

• 1957 – Tratado de Roma onde se institui a Euratom (ou CEEA – 
Comunidade Europeia da Energia Atómica) e a Comunidade 
Económica Europeia (CEE). 

• 1958 – CEE - Comunidade Económica Europeia. 

                 Objetivos: 

                  a criação de uma união aduaneira; 

                  a construção de um mercado comum; 

                  a adoção de políticas comuns; 

                  a instituição de um Banco Europeu de Investimentos. 

A integração económica 

Pag. 58 
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• 1987 – Acto Único Europeu (proposto pelo presidente da 
Comissão Europeia – Jacques Delors) 

                Objetivos: 

                 a  abolição de todas as barreiras físicas, técnicas e 
fiscais, instituindo o mercado Único Europeu (a partir de 1993); 

                o reforço da coesão económica e social; 

                o reforço da cooperação em matéria monetária; 

                o reforço das instituições comunitárias. 

 

Com um mercado único torna-se indispensável a união 
monetária e a adoção de uma moeda única. 

  

A integração económica 
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• 1992 – Tratado de Maastricht – construção da UEM (União 
Económica Monetária) – adoção de uma moeda única. 

       Forma os critérios de Convergência Nominal: 

  

A integração económica 

Estabilidade 
dos preços 

Taxas de juro défices 

Dívida pública 
Estabilidade 
das taxas de 

câmbio 
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Síntese 
Comércio 

Internacional  

Diversidade 

- Mercadorias 

- Serviços 

- Capitais  

Necessidade 

Os países não são 
autossuficientes 

Registo das trocas 
internacionais 

Balança de Pagamentos 
(Corrente; Capital e 

Financeira) 

Fatores de desenvolvimento do comércio internacional: 

Progresso nos transportes e telecomunicações; Empresas 
Transnacionais; GATT/OMC 

Vantagens: maior bem-estar; 
especialização na produção 



Síntese 

A integração Económica 

Formas de Integração: 

Zona de Comércio Livre; União 
Aduaneira; 

Mercado Comum; União 
Económica 

Processo da construção da EU: 

CECA; CEE e Euratom; Acto 
Único Europeu; União 

Económica e Monetária e 
Introdução do Euro 





 

Comércio Internacional diz respeito às transações 

entre… 

NACIONAIS E NÃO 

NACIONAIS 

RESIDENTES  E  

NÃO RESIDENTES 

ESTRANGEIROS E 

NACIONAIS 

INTERNA E 

 EXTERNA 



 

O comércio Internacional divide-se em duas 

perspetivas: 

EXPANSIONISTA E 

PROTECIONISMO 

CONTRACIONISTA E 

EXPANSIONISTA 

EXPANSIONISMO E LIVRE-

CAMBISMO 

PROTECIONISMO E LIVRE-

CAMBISMO 



 

Um dos objetivos principais da organização Mundial 

do Comércio (OMC) é a… 

PROTEÇÃO DO  

AMBIENTE 

LIBERALIZAÇÃO DAS TROCAS 

INTERNACIONAIS 

DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

DEFESA DOS  

INDUSTRIAIS 
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A necessidade e a Diversidade de Relações Internacionais 

 

Muitos dos produtos que utilizamos no dia-a-dia são produzidos fora do 

nosso país. Isto acontece porque, por um lado, a produção nacional é 

insuficiente para assegurar as necessidades da população e por outro, 

muitos dos bens que consumimos não são sequer produzidos no nosso país, 

por estas e outras razões, os países precisam de efetuar trocas entre si para 

conseguirem os bens de que necessitam. O comércio é a atividade de troca 

que permite o escoamento de bens. 

 

Comércio interno: quando o comércio é realizado dentro do território 

nacional por agentes residentes nesse país. 

 

Comércio externo: quando a atividade de troca é realizada 

entre agentes nacionais e agentes do Resto do Mundo. A 

existência de comércio externo deriva de várias razões: 

 

 A produção dos diferentes bens e serviços exige 

diferentes recursos, os quais não existem em todos os países, 

inviabilizando a sua obtenção.  

 Os vários recursos estão distribuídos pelo mundo de forma 

desigual, condicionando o tipo de bens a produzir (Ex.: o petróleo 

não existe em Portugal, mas sim no Iraque ou Arabia Saudita). 

 A mobilidade/deslocação dos fatores de produção é reduzida: 

podemos falar, por exemplo de mobilidade de mão-de-obra, mas o 

mesmo não acontece com as características do solo ou riquezas do 

subsolo. A impossibilidade de deslocar o fator recursos naturais de 

uma região para outra limita a capacidade de produção de certos 

bens ou de prestação de certos serviços em determinadas zonas do 

planeta. 

 

O comércio externo permite assim aumentar a variedade de bens e serviços 

disponíveis em cada país e aumentar a quantidade produzida por cada país, 
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o comércio externo leva também a um aumento do valor do produto 

transacionado, proporcionando o aumento do bem-estar da generalidade da 

população. 

 

 

Comércio internacional: refere-se ao comércio que é 

praticado pelos diferentes países do mundo, este 

distingue-se do comércio externo pois este diz respeito 

à analise, do ponto de visto de uma país concreto, das 

relações que este estabelece com o exterior. Nas 

ultimas décadas, este tipo de comercio tem vindo a desenvolver-se de forma 

muito acelerada, principalmente devido a: 

 

 A mundialização das trocas, juntamento 

de com a globalização, tem provocado 

profundas alterações na forma como os 

países se relacionam entre si;  

 Existência de interesses económicos 

associados às relações comerciais que fazem com que se criem laços 

e os países se aliem de modo a promover o comércio entre si; 

 Incremento das trocas internacionais, fazendo com que cada vez 

circulem mais pessoas de uns países para os outros (aumento dos 

fluxos migratórios); 

 Desenvolvimento de negócios a nível nacional que fazem com que 

os indivíduos tenham de se deslocar para outros países com alguma 

frequência. Por outro lado, existem também pessoas que trabalham 

num país mas que não são originárias desse mesmo país, 

deslocando-se com frequência ao seu país; 

 Aumento das viagens de turismo internacional resultante das 

facilidades de crédito concedidas e da diminuição dos preços 

(aumento do nº de passageiros). 
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Divisão Internacional do Trabalho: forma como se distribuem as atividades 

produtivas pelos diferentes países do mundo, originada pela especialização. 

Consiste em cada país se especializar na produção de alguns bens e/ou 

prestação de alguns serviços e obter outros no mercado externo. 

 

Vantagem absoluta: diz-se que um país tem uma vantagem absoluta na 

produção de um bem ou serviço, quando é capaz de produzir esse bem ou 

serviço de forma mais eficiente que os outros países (quando a sua 

produtividade é maior e o seu custo de produção é menos). 

 

 Vantagem absoluta natural: quando existe no país em questão de 

forma espontânea, como é o caso de alguns minérios ou outras 

riquezas naturais. 

 Vantagem absoluta adquirida: quando resulta de investimento como 

a formação ou desenvolvimento tecnológico em áreas concretas. 

 

Vantagens comparativas (teoria): quando um país tem vantagem absoluta 

em muitos ou mesmo todos os produtos deve, mesmo assim, optar por se 

especializar apenas na produção de alguns. Deve então especializar-se na 

produção daqueles em que é comparativamente mais eficiente (quando 

produz um bem com um custo relativo mais baixo do que outro país), 

adquirindo a outros países os restantes produtos (aqueles que deixou de 

produzir). Ao dedicar-se à produção dos bens em que é comparativamente 

mais eficiente, vai obter maiores rendimentos que lhe permitem comprar a 

outros países os restantes produtos e ainda ficar a ganhar dinheiro. 

 

O registo das relações com o Resto do Mundo - a Balança de 

Pagamentos 

Os fluxos de entrada e saída entre um país e os restantes são registados a 

crédito (exportações) ou a débito (importações) na Balança de Pagamentos. 

Esta decompõe-se em 3 balanças: 
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 A rubrica erros e omissões, que serve para registar divergências nos 

fluxos decorrentes da diferença de conceitos e de fontes de 

informação, ou seja, destina-se a corrigir os desvios ocorridos nas 

Balanças Corrente, de Capital e Financeira. 

 

O saldo das balanças obtém-se subtraindo as entradas de bens (débitos) às 

saídas de bens (créditos), este pode apresentar várias situações: 

 

 

 

 

 

 

Balança Corrente: 

- Balança de Mercadorias; 

- Balança de Serviços; 

-Balança de Rendimentos; 

-Balança de Transferências 
Correntes. 

Balança de Capital 

Erros e Omissões Balança Financeira 

Balança de Mercadorias 

Deficitária – Importações 
> Exportações 

Equilibrada – Importações 
= Exportações 

Superavitária – 
Importações < Exportações  
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A Balança Corrente 

Balança Corrente compreende, essencialmente, as transações entre 

residentes e não residentes, associadas ao comércio internacional de 

mercadorias e serviços e aos rendimentos do trabalho e do investimento. 

Esta balança engloba os fluxos relativos a mercadorias, serviços, 

rendimentos e transferências correntes, dividindo-se assim em 4 balanças. 

 

Balança de Mercadorias (ou Comercial)  

Nesta balança registam-se todos os fluxos relativos a transações de 

mercadorias entre os agentes de um país e o Resto do Mundo. Nesta 

balança são registadas: 

 

 Importações: entradas de bens que correspondem a uma saída de 

moeda – são registadas a débito. 

 Exportações: saídas de bens que dão origem a uma entrada de 

moeda – são registadas a crédito. 

 

Taxa de cobertura: diz respeito à percentagem de importações que são 

pagas (cobertas) pelas exportações. 

                  
           

           
     

 Resultado < 100: o valor das exportações é menor que o valor 

das importações;  

 Resultado =100: as exportações e as importações têm o 

mesmo valor; 

 Resultado > 100: o valor das exportações ultrapassa o valor 

das importações. 
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Estrutura da Balança Comercial: refere-se à sua composição, isto é, aos 

vários tipos de bens que um país exporta e importa, em maior ou menor 

quantidade, aos setores de atividade a que pertencem, se esses bens são 

muito ou pouco transformados, quais os principais fornecedores e clientes 

externos, qual a sua localização geográfica, etc.  

O tipo de bens que cada economia exporta e importa do Resto do Mundo 

revela a natureza das relações comerciais que esse país estabelece com 

exterior. Por exemplo, os bens que sofrem menos transformações geram um 

valor acrescentado menos do que aqueles bens que requerem muita 

tecnologia. Assim, um país que exporte bens com elevado nível tecnológico 

consegue obter um rendimento superior ao de outros países cujos bens 

vendidos ao exterior envolvam menos tecnologia, estes além de receberem 

pouco retorno em termos de valor acrescentado dos bens que vendem, 

geralmente, importam muitos bens de equipamento que não conseguem 

produzir no seu país, sendo por isso tecnologicamente dependentes dos 

países que os fornecem.  

 

 Estrutura das importações e exportações está dividida em duas 

formas: 

 Estrutura setorial das exportações e das importações; 

 

                                 

      
                    

                               
 

 

                                  

      
                    

                               
 

 

 Estrutura geográfica das exportações e das importações. 
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Grau de abertura ao exterior: determina a percentagem do valor das 

exportações e importações no total do PIBpm, refletindo, assim, o peso do 

comércio externo relativamente ao valor da produção realizada pelo país. 

 

                             
                       

     
     

 

Taxa de câmbio, Divisas e Operações de câmbio: 

 

• Divisas – são moedas que, tendo aceitação internacional, são 

utilizadas como meio de pagamento nas transações, ou seja, no 

comércio internacional. Assim, utiliza-se este termo quando dois 

países efetuam trocas de bens e serviços, e o respetivo pagamento 

requer a utilização de uma moeda que seja aceite por ambas as 

partes. 

• Taxa de Câmbio – é o montante de moeda estrangeira que pode ser 

comprado com uma unidade da moeda do país, ou seja, por vezes é 

indispensável a troca (câmbio) do valor da moeda entre países. 

Exemplo: taxa de câmbio entre o euro e o dólar é igual a 1,30, isto 

significa que com um euro podemos adquirir 1,30 dólares. 

 

Existem dois sistemas de taxas de câmbio: 

o sistema de taxas de câmbio fixas, em que 

as taxas são fixadas pelas autoridades 

monetárias, que intervêm sempre que é 

necessário alterar o valor fixado; e as tas 

de câmbio flutuantes/flexíveis que 
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funcionam segundo o mecanismo de mercado, havendo intervenção 

por parte das autoridades apenas em situações especiais através da 

chamada flutuação controlada. 

 

 As variações cambiais influenciam as trocas comerciais porque têm 

repercussões nos preços dos bens transacionados. Quando a moeda 

de um país se desvaloriza, os produtos que esse país vende ao 

exterior tornam-se mais baratos, gerando um aumento das 

exportações. Por outro lado, os bens adquiridos ao Resto do Mundo 

ficam mais dispendiosos, levando uma diminuição das importações. 

Caso se verifique uma valorização da moeda acontece o exato 

oposto. 

 

 

 

 

Balança de Serviços 

Compreende as transações associadas à prestação de serviços entre 

residentes e não residentes, engloba serviços como as viagens e turismo, os 

transportes, seguros, direitos de utilização como os direitos de autor, 

serviços de intermediação financeira, comunicações, informática, etc. A 

Balança de Serviços portuguesa tem apresentado saldos positivos, 

essencialmente devido à rubrica de viagens e turismo. 

Valorização – quando a taxa de câmbio da 
moeda de um país aumenta em valor 
relativamente às dos outros países. Isto é, 
passa a adquirir-se uma maior quantidade de 
moeda de outro país com a mesma 
quantidade do país pertencente. 

Desvalorização – quando a taxa de câmbio 
da moeda de um país diminui em valor 
relativamente às dos outros países. Isto é, 
passa a adquirir-se menos quantidade de 
moeda de outro país com a mesma 
quantidade do país pertencente. 
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Balança de Rendimentos 

A Balança de Rendimentos inclui dois tipos de rendimentos: de trabalho e de 

investimento. 

 Rendimentos de Trabalho: incluem-se os salários e outros benefícios 

recebidos pelo trabalho prestado num país por indivíduos não 

residentes a agentes residentes. 

 Rendimentos do Investimento: resultam da propriedade de ativos 

financeiros externos ou da emissão de passivos financeiros detidos 

por não residentes. 

 Investimento direto 

 Investimento de carteira 

 Outro investimento    

 

Balança de Transferências Correntes 

Regista fluxos sem retorno, ou seja, mudanças de propriedade sem 

contrapartida, de natureza correntes como: 

 Remessas dos emigrantes e de imigrantes; 

 Pensões e reformas de migrantes que regressam definitivamente ao 

seu país; 

 Transferências correntes com a UE; 

 Fluxos relativos à cooperação com outros Estados como doações ou 

indeminizações. 
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A Balança de Capital 

A Balança de Capital regista as operações entre agentes residentes e 

agentes não residentes num país, relativas a fluxos de capitais que não 

exigem um pagamento futuro como contrapartida ou fluxos de capitais 

referentes a transações de ativos não produzidos, não financeiros. 

 Transferências de capitais: transações que envolvem a transferência 

de propriedade de certos ativos sem que exista uma contrapartida, 

como alguns fundos provenientes da EU (Ex.: FEDER) ou o perdão 

de dívidas. 

 Aquisições/cedências de ativos não produzidos, não financeiros: 

transações de ativos intangíveis – ativos sem existência física, bens 

incorpóreos – (patentes, marcas, copyrights, franchises) e outras 

transações de ativos tangíveis – bens materiais ou corpóreos – 

(aquisição de terrenos ou habitações por parte de embaixadas e 

instituições internacionais). 

 

 Consideram-se ativos não produzidos os bens que surgem 

de forma espontânea sempre que se verificam determinadas 

condições favoráveis à sua criação, não resultando assim de 

processos de transformação. 

As transferências podem 
ser:  

Públicas: 

Envolvem a participação do 
Estado português. 

Privadas: 

Não envolvem a participação 
do Estado português. 
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 Os ativos não financeiros são todos os bens que não são de 

natureza financeira, excluindo-se por isso os produtos 

financeiros.   

 

Saldo da Balança Corrente + Balança de Capital: 

O saldo conjunto da Balança Corrente e de Capital indica se uma economia 

está numa situação credora ou devedora face ao Resto do Mundo. 

 

 

 

 

 

 

A Balança de Capital 
inclui: 

Transferências 
Públicas 

Transferências 
Privadas 

Aquisição/cedência 
dos ativos 

- A compra e venda 
de ativos intangíveis 
(patentes, licenças, 
marcas, franchises); 

- As transferências 
sobre ativos tangíveis  
(aquisição de terrenos 

por embaixadas). 

Valores positivos – capacidade 
de financiamento, ou seja, a 

economia gera recursos que não 
utiliza, sendo uma poupança 

interna, utilizada por outros países 
para se financiarem. 

Valores negativos – necessidade 
de financiamento, ou seja, tem de 
recorrer a poupança externa para 
financiar a atividade económica 

interna.  
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A Balança Financeira 

 

Regista as transações com não residentes relativas à mudança de 

propriedade de ativos e passivos financeiros do exterior. Inclui todos os 

fluxos associados à mudança de titularidade de ativos e passivos 

financeiros, entre agentes residentes e agentes não residentes num país, 

bem como os fluxos de criação e extinção de ativos ou passivos financeiros 

sobre o Resto do Mundo.  

 

Saldo negativo: há um aumento líquido de ativos ou uma diminuição líquida 

de passivos; 

Saldo positivo: há uma diminuição líquida de ativos ou um aumento líquido 

de passivos. 

 

 Investimento direto: diz respeito ao investimento de agentes de um 

país sobre empresas de outros países, registando-se a crédito o 

investimento direto do exterior em Portugal, como a aquisição ou 

criação de empresas no nosso país por parte de agentes não 

residentes e registando-se a débito os fluxos referentes ao 

Balança Corrente 

+ 

Balança de Capital 

Saldo > 0 

Capacidade Líquida 
de Financiamento 

Saldo < 0 

Necessidade Líquida 
de Financiamento 
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investimento de Portugal no exterior, como a aquisição ou criação, 

por agentes residentes, de empresas no Resto do Mundo. 

 

 Investimento de carteira: refere-se à compra de produtos financeiros 

(ações; obrigações) na bolsa de valores do Resto do Mundo por 

residentes no nosso país e à compra de produtos financeiros na Bolsa 

de Valores de Lisboa por parte de não residentes. 

 

 Derivados financeiros: englobam as transações entre residentes e 

não residentes de derivados financeiros como os futuros ou as 

opções de compra e venda. Estes produtos financeiros permitem 

antecipar o preço dos ativos a comprar ou a vender no futuro. 

 

 Outro investimento: registam-se todas as transações financeiras 

efetuadas entre os agentes de vários países não abrangidas pelas 

restantes rubricas como os créditos comerciais e os ativos não 

considerados de reserva, a obtenção de empréstimos ou a 

constituição de depósitos em bancos não residentes. 

 

 Ativos de reservas: regista as transações em moeda estrangeira 

efetuadas pelas autoridades monetárias, como o Banco de Portugal. 

Para serem considerados ativos de reservas, os ativos têm de ser 

relativos a não residentes da área euros e têm de ser expressos em 

moedas de países fora desta área. 

 

 

 

As políticas comerciais e a organização do comércio mundial 

Protecionismo e livre-cambismo 

 

O protecionismo defende a intervenção do Estado através da imposição de 

medidas que conduzam a uma redução das importações. Segundo esta 
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perspetiva, o comércio é nocivo para as sociedades e deve ser limitado 

através da criação de barreiras legais ao mesmo, este está associado ao 

mercantilismo – que defendia a relação entre a riqueza de um país e a 

quantidade de metal precioso detido. Assim era fundamental reduzir o 

montante das importações, como forma de evitar a saída de metal precioso, 

de modo a que este ficasse nos cofres do Estado. Existem várias 

medidas/barreiras que limitam o comércio externo: 

 

 Barreiras alfandegárias tarifárias/ tarifas alfandegárias: consistem na 

aplicação de impostos sobre os bens importados, ou seja, direitos 

aduaneiros cobrados aos produtos importados. Através da aplicação 

de impostos alfandegários, os bens tornam-se mais caros para quem 

os adquire, fazendo, assim, diminuir as suas importações. 

 

 Barreiras alfandegárias não tarifárias: contingentação e 

implementação de regulamentos especiais. 

 

 A contingentação consiste na determinação de um 

limite máximo para a importação de um bem ou de um 

serviço, ou seja, na fixação de limites máximos para a 

importação de determinados produtos, estes limites 

podem ser fixados em função do valor ou da quantidade 

de bens importados. 

 Os regulamentos especiais são um conjunto de 

normas que o país exportador deve respeitar, são 

exigências em respeito à segurança, higiene, regras de 

qualidade dos bens transacionados ou formas de 

embalar e conservar os produtos, estas regras dificultam 

a entrada de produtos vindos do exterior que não 

cumpram as condições exigidas. 

 

 Subsídios à exportação: consistem na atribuição de benefícios sobre 

os bens e serviços exportados proporcionando a redução dos custos 

de produção dos bens e dos serviços exportados, servem então para 
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encorajar as empresas exportadoras a produzirem mais bens para o 

Resto do Mundo. A isto está associado o dumping que consiste na 

existência de dois preços para um mesmo bem, um preço interno 

mais elevado e outro externo mais baixo, ou seja, na venda de 

produtos nacionais ao exterior a preços inferiores ao que são em 

território nacional. 

 

O livre-cambismo defende a livre atuação dos agentes, de modo a que o 

comércio internacional funcione segundo o mecanismo de mercado/ leis de 

mercado, sem intervenção do Estado. Assim, as trocas são efetuadas sem a 

aplicação de qualquer barreira à circulação de bens entre países e o Estado 

não deve intervir nas trocas, deixando que elas se processem livremente. 

 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 

Nasceu em 1993, na conferência de Marraquexe, e apresentou-se como 

sucessora do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras/ Tarifas e 

Comércio (GATT). Esta promove uma série de negociações em que são 

debatidos temas como a descida de tarifas, medidas antidumping e outras 

barreiras não tarifárias, regulamentação das trocas comerciais e dos 

serviços, facilitação do comércio e resolução de controvérsias. 



 Escola Técnica e Profissional do Ribatejo  
 

A OMC tem como principais objetivos: 

 

 Elevação dos níveis de vida e dos rendimentos; 

 Crescimento económico e do emprego a longo prazo; 

 Utilização ótima dos recursos naturais; 

 Facilitação do acesso dos países menos desenvolvidos ao comércio 

internacional. 

 

A sua atuação passa, essencialmente, por: 

 

 Dirigir acordos comerciais; 

 Dinamizar negociações comerciais; 

 Moderar disputas comerciais; 

 Contribuir para a revisão de políticas comerciais; 

 Cooperar com outras organizações. 

 



Questionário 

Utilização das Redes Sociais 

 

Este questionário enquadra-se num estudo a realizar para a elaboração do 

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada para a conclusão do curso Mestrado 

em Ensino da Economia e da Contabilidade. Tem como principal objetivo obter 

informações sobre a utilização do Facebook na promoção da aprendizagem 

colaborativa. 

Este questionário é anónimo e destina-se apenas a este estudo. É importante que 

responda com sinceridade a sua opinião. 

 

1. Responda a todas as questões, selecionando a resposta que se adequa a si, 

sendo: 

Discordo Totalmente 1 

Discordo 2 

Concordo em parte 3 

Concordo 4 

Concordo Totalmente 5 

 

 Utilização da página de Facebook. 1 2 3 4 5 

1 A utilização da página é de fácil acesso, apenas para 

quem está familiarizado com o Facebook. 

     

2 A ajuda de colegas foi importante para usar a página.      

3 A ajuda da professora foi importante para usar a página.      

4 Ao longo do tempo as minhas capacidades de utilizar a 

página foram aumentando. 

     

5 Visito a página quando aparecem atualizações no meu 

perfil pessoal. 

     

6 Utilizo a página para esclarecer algumas dúvidas, 

curiosidades ou comentar publicações.  

     

7 Quando encontro algo interessante partilho com a turma.      

 

 



 Utilização da página de Facebook. 1 2 3 4 5 

8 A utilização da página fomenta a socialização e 

interação comos colegas e professora. 

     

9 Esta ferramenta era útil na aprendizagem de outras 

disciplinas. 

     

10 Considero que as páginas das disciplinas poderiam 

promover um maior interesse dos alunos para o estudo. 

     

 

 Aprendizagem através da página de Facebook. 1 2 3 4 5 

1 A utilização da página alterou a forma como utilizava o 

Facebook. 

     

2 O Facebook pode ser usado na promoção da 

aprendizagem. 

     

3 A página permite trabalhar em conjunto com os colegas.      

4 Todos os alunos têm a mesma igualdade de participar 

na página. 

     

5 Através da página é possível expressar a minha opinião 

crítica.  

     

6 A página promove a aprendizagem colaborativa.      

7 Para participar na página, tenho de aumentar a 

pesquisa de temas. 

     

8 A troca de opiniões sobre os temas apresentados 

permite um desenvolvimento próprio do meu 

conhecimento. 

     

9 A página apoia a aprendizagem da disciplina.      

10 As publicações partilhadas foram úteis para a 

aprendizagem dos conteúdos do módulo lecionado. 

     

 

 

Obrigada pela colaboração! 



Questionário 

Utilização das Redes Sociais 

 

Este questionário enquadra-se num estudo a realizar para a elaboração do 

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada para a conclusão do curso Mestrado 

em Ensino da Economia e da Contabilidade. Tem como principal objetivo obter 

informações sobre a utilização das redes sociais. 

Este questionário é anónimo e destina-se apenas a este estudo. É importante que 

responda com sinceridade a sua opinião. 

 

1. Caracterização 

a) Idade____ 

b) Género: 

Feminino  

Masculino 

 

2. Responda a todas as questões selecionando a resposta que se adequa à 

sua situação. 

2.1. Tem computador, com ligação à internet? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

2.2. Em média, quanto tempo por dia utiliza a internet? 

a) Menos de 30 minutos. 

b) 30 a 60 minutos. 

c) 60 a 120 minutos. 

d) Mais de 120 minutos. 

 

2.3. Qual o principal motivo para utilizar a internet? 

a) Pesquisas escolares. 

b) Jogar. 

c) Verificar o correio eletrónico. 

d) Atualizar a rede social. 

 



2.4. Tem uma conta na rede social? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

2.4.1. Se respondeu que sim, indique o nome da rede social que utiliza 

com maior frequência. 

________________________________________ 

 

2.5. Responda a todas as questões, selecionando a resposta que se 

adequa a si, sendo: 

Discordo Totalmente 1 

Discordo 2 

Concordo em parte 3 

Concordo 4 

Concordo Totalmente 5 

 

 1 2 3 4 5 

As redes socias permitem interagir com os colegas.      

As redes sociais são um passatempo.      

O tempo passado nas redes sociais interfere com o 

tempo de estudo. 

     

Nas redes sociais é possível aprender.      

As redes sociais podem ser utilizadas no ensino.      

A aprendizagem em conjunto com os colegas é mais 

proveitosa. 

     

 



Resultados do questionário final 

Utilização das Redes Sociais 

1.  

 

 

  

 

 

0 5 10 15 20 25

A utilização da página é de fácil acesso,
apenas para quem está familiarizado com o

Facebook.

A ajuda de colegas foi importante para usar
a página.

A ajuda da professora foi importante para
usar a página.

Ao longo do tempo as minhas capacidades
de utilizar a página foram aumentando.

Visito a página quando aparecem
atualizações no meu perfil pessoal.

Utilizo a página para esclarecer algumas
dúvidas, curiosidades ou comentar

publicações.

Quando encontro algo interessante partilho
com a turma.

A utilização da página fomenta a socialização
e interação comos colegas e professora.

Esta ferramenta era útil na aprendizagem de
outras disciplinas.

Considero que as páginas das disciplinas
poderiam promover um maior interesse dos

alunos para o estudo.

1

2

3

4

5



 

0 5 10 15 20 25

A utilização da página alterou a forma como
utilizava o Facebook.

O Facebook pode ser usado na promoção da
aprendizagem.

A página permite trabalhar em conjunto com
os colegas.

Todos os alunos têm a mesma igualdade de
participar na página.

Através da página é possível expressar a
minha opinião crítica.

A página promove a aprendizagem
colaborativa.

Para participar na página, tenho de
aumentar a pesquisa de temas.

A troca de opiniões sobre os temas
apresentados permite um…

A página apoia a aprendizagem da disciplina.

As publicações partilhadas foram úteis para
a aprendizagem dos conteúdos do módulo…

1

2

3

4

5



Resultados do questionário inicial 

Utilização das Redes Sociais 

1. Caracterização 

a) Idade: 

Mínimo: 17 anos 

Máximo: 19 anos 

 

b) Género: 

 

2.   

 

2.1. Tem computador, com ligação à internet? 

 

2.2. Em média, quanto tempo por dia utiliza a internet? 

 

 

 

Feminino; 
18 

Masculino; 
6 

Sim; 24 

Não; 0 

0

5

10

15

Menos de
30

minutos.

30 a 60
minutos.

60 a 120
minutos.

Mais de
120

minutos.



 

2.3. Qual o principal motivo para utilizar a internet? 

 

2.4. Tem uma conta na rede social? 

 

2.4.1.  Se respondeu que sim, indique o nome da rede social que 

utiliza com maior frequência. 

A totalidade dos alunos referiu o uso do Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

Pesquisas
escolares.

Jogar. Verificar o
correio

eletrónico.

Atualizar a
rede social.

Sim; 22 

Não; 3,2 



2.5.  

 

 

0 5 10 15 20 25

As redes socias permitem interagir com os
colegas.

As redes sociais são um passatempo.

O tempo passado nas redes sociais
interfere com o tempo de estudo.

Nas redes sociais é possível aprender.

As redes sociais podem ser utilizadas no
ensino.

A aprendizagem em conjunto com os
colegas é mais proveitosa.

1

2

3

4

5
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DATA DESCRIÇÃO REFLEXÕES 

 

19 setembro 

 

Contacto inicial com a Professora Rute 

Vicente, coordenadora da área científica e 

técnica, para auscultar a sua 

disponibilidade.  

 

 

A Professora Rute Vicente demonstrou 

total disponibilidade e juntamente com a 

minha pessoa pediu autorização à diretora 

da escola, a Diretora Martinha Duro.  

 

 

 

20 setembro 

 

Pedido de autorização por parte da 

Diretora da escola ao Coordenador  

 

 

 

24 setembro 

 

 

De acordo como o horário e turmas da 

professora cooperante Rute Vicente, 

optei por escolher as turmas do 1.º e 2.º 

ano do curso a que leciona, Técnico de 

Comércio (1.ºTC e 2.ºTC) para observar e 

o 2.º TC para lecionar as aulas por uma 

questão de compatibilização com o meu 

horário na mesma escola. É de referir 

ainda que em conjunto com a professora 

cooperante, foi decidido não lecionar uma 

aula na turma de 1.º ano (10.º ano) visto 

ser uma turma com 33 alunos, o que 

poderia vir a dificultar a presença das 

docentes na aula.  
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27 setembro 

 

 

A professora cooperante facultou-me a 

Planificação de Economia para o Ensino 

Profissional de 11º ano, analisando a 

mesma comigo, comparando-a com o 

programa de Economia A do 11.º ano 

 

 

Após análise, verifiquei que a 

unidade mais provável das 

aulas a lecionar no 1º 

semestre será a 5 – O Estado 

e a Atividade Económica. 

 

 

Com a professora cooperante combinei 

mantermos uma comunicação constante, 

sendo que esta estaria facilitada visto 

trabalhar na escola selecionada. Além 

disso acordamos contactarmos via e-mail, 

caso seja necessária a troca de informações 

e resoluções de dúvidas ou questões. Desta 

forma, temos trocado todas as informações 

sobre os horários, materiais e trabalho a 

desenvolver.  

 

 

A professora cooperante tem-

se demonstrado muito 

interessada e apoia-me 

incondicionalmente, estando 

constantemente a despender 

do seu tempo para me apoiar, 

sendo uma enorme motivação 

e um contributo muito 

importante para a minha 

prestação.  

 

01 outubro 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Trabalhando diariamente nesta escola 

desde o dia 17 de janeiro de 2010 acabo 

por conhecê-la, não sendo necessário uma 

visita à escola, porém pedi algumas 

informações à diretora da escola, 

professora Martinha Duro, sendo 

disponibilizado o manual de acolhimento 

do docente, onde contém bastantes 

informações sobre a escola e o seu 

funcionamento. 

A escola está integrada num campus 

escolar compartilhando o mesmo com o 

Colégio Infante Santo, direcionado para o 

 

Ao analisar o manual de 

acolhimento e o 

funcionamento da escola 

diariamente, é notória a 

distinção do método de 

funcionamento e conduta da 

escola, o rigor e disciplina 

impostos por todos os 

docentes e não docentes aos 

alunos, promovendo nestes, 

mudanças no seu 

comportamento e na sua 

rentabilidade escolar, 
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2.º e 3.º ciclo. 

A escola comemorou recentemente o seu 

10.º aniversário, tendo em parceria com o 

colégio construiu um pavilhão 

gimnodesportivo. 

 

favorecendo um ambiente 

adequado ao 

desenvolvimento de futuros 

técnicos profissionais. 

 

18 outubro 

 

Creditação de autorização do Coordenador 

de Escolas do grupo GPS Doutor Catarino  

 

 

 

 

 

21 outubro 

 

 

 

 

Combinei com a professora cooperante 

tendo em conta as minhas restrições 

horárias, por motivos profissionais, que 

iria assistir às aulas da docente às terças-

feiras das 09 horas e 30 minutos até às 11 

horas e 35 minutos e à sexta-feira no 

mesmo horário, sendo que a esta hora irei 

assistir a aulas de área técnica, 

Comercializar e Vender à turma de 10.º 

ano do curso Técnico de Comércio 

 

Tendo em atenção que sou docente da 

turma, conheço a sua constituição, no 

entanto abordamos em conjunto algumas 

das características da turma, tendo em 

conta a disciplina de Economia tendo 

obtido na avaliação diagnóstica uma boa 

prestação, visto o teste ter sido corrigido 

em aula, após a sua realização, tenho um 

conhecimento geral dos conhecimentos 

básicos da turma. As principais 

dificuldades diagnosticadas foram 

 

 

 

 

 

 

 

A turma apresenta um nível 

de conhecimentos razoáveis. 

 

É necessário desenvolver 

atividades pedagógicas onde 

os alunos possam focar a sua 

realidade contextual. Devo 

ainda realizar bastantes 

exercícios de forma a 

desenvolver a capacidade de 

síntese dos alunos 

favorecendo o debate entre os 

mesmos. 

 

A planificação efetuada pela 

professora cooperante parece-
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essencialmente ao nível da aplicação de 

conhecimentos e realização de sínteses. O 

orientador Educativo é o professor Sérgio 

Rodrigues. 

 

A turma já realizou um teste à disciplina, 

no passado dia 10 deste mês, tendo uma 

média de 13 valores. 

 

 

Os próximos testes sumativos da turma 

estão marcados para o dia 07 de novembro 

e 12 de dezembro.  

No âmbito d disciplina da área científica, 

nomeadamente Economia, planeiam fazer 

uma visita de estudo à fábrica da Nestlé, 

no 1.º período, a uma instalação comercial 

no 2.º período e no 3.º período às 

instalações da Olá Nas últimas semanas do 

1º período. 

 

Os manuais utilizado na disciplina de 

Economia Cursos Profissionais é o da 

Plátano Editora, de Elsa Silva e Helena 

Mendes, módulo 1 a 4, 4.ª edição de 2010 

e  Economia - Módulos 5, 6, 7 e 8 - Ensino 

Profissional de Rita Pereira Gomes, 

Fernando Rodrigues Silva 

 

 

 

me excelente, assim como o 

facto, de utilizar 

metodologias diversificadas. 

 

O manual adotado, segundo a 

professora cooperante, não 

era o mais adequado tendo 

sido substituído pelo manual 

Economia - Módulos 5, 6, 7 e 

8 - Ensino Profissional de 

Rita Pereira Gomes, 

Fernando Rodrigues Silva 

sendo mais adequado à 

atualidade. 

 

22 outubro 

 

AULA OBSERVADA – 125 minutos 
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Observação 

de aula  

 

09:30 às 

11:35 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário: O aumento dos custos de 

produção. 

A inflação esperada; a desinflação, 

deflação e a estagflação. 

Depreciação do valor da moeda e 

depreciação do poder de compra. 

O índice de preço no consumidor. 

 

 

A sala de aula dispõe de um quadro de giz 

e um quadro interativo. É utilizado o livro 

de ponto onde são efetuados os registos de 

faltas e dos sumários. 

 

A professora logo à entrada da sala 

começou a aula com uma revisão da aula 

anterior sobre a Interpretação de textos, 

solicitando a participação dos alunos. 

Depois expôs e explicou a matéria referida 

no sumário, utilizando o manual, em que 

os alunos leram alguns parágrafos. Depois, 

os alunos fizeram exercícios sobre o tema. 

Alguns leram as suas respostas, sendo que 

a professora já tinha consigo as soluções. 

No final a professora apresentou uma 

síntese da aula. 

 

A sala de aula é muito 

agradável e o ambiente é 

descontraído, é de destaca 

que a sala contém alguns 

elementos alusivos ao curso, 

nomeadamente, um balcão, 

duas máquinas registadoras, 

revistas e livros no âmbito de 

economia e comércio. 

 

A revisão da aula anterior 

parece-me uma estratégia 

importante, para relembrar os 

alunos do tema, consolidar 

conhecimentos e até fazer o 

diagnóstico das 

aprendizagens realizadas. 

 

Solicitar a leitura das 

respostas dos exercícios 

efetuados pelos alunos, 

“obriga-os” a realizar os 

exercícios. 

 

Ter a correção dos 

exercícios já efetuada, facilita 

a sua correção na aula.  

 

Os alunos apresentam um comportamento 

adequado e em geral estão com atenção na 

aula, retirando algumas exceções que a 

professora chamou a atenção para a 

 

Na minha opinião, foi uma 

boa aula, semelhante à minha 

prática letiva. A professora 

utilizou os métodos 
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realização das questões. Realizaram os 

exercícios solicitados e participaram 

sempre que a professora lançava 

perguntas. Ao serem questionados sobre 

quem gostaria de responder às questões, os 

alunos participativos foram sempre os 

mesmos. 

expositivo e interrogativo, 

com exercícios de aplicação 

dos conceitos. 

 

Ficou marcado uma observação de aula 

para o próximo dia 29 de outubro, pelas 

09:30. 

 

 

 

23 outubro 

 

 

Reuni-me coma professora cooperante 

para elaborar uma calendarização das aulas 

de economia de forma a conhecer qual 

seria a matéria a lecionar por mim, sendo 

que de forma a facilitar o funcionamento 

das aulas a probabilidade seria dar duas 

aulas no final de novembro, entre o dia 18 

e 29, relativamente para o módulo 5 - O 

Estado e a Atividade Económica. 

 

 

 

29 outubro 

 

Observação 

de aula  

 

09:30 às 

11:35 h 

 

AULA OBSERVADA – 125 minutos 

 

Sumário: A poupança. 

Os destinos da poupança (entesouramento, 

depósitos e investimento)  

A sala de aula dispõe de um quadro de giz 

e um quadro interativo. É utilizado o livro 

de ponto onde são efetuados os registos de 

faltas e dos sumários. 

 

A sala de aula é muito 

agradável e o ambiente é 

descontraído, é de destaca 

que a sala contém alguns 

elementos alusivos ao curso, 

nomeadamente, um balcão, 

duas máquinas registadoras, 

revistas e livros no âmbito de 

economia e comércio. 
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A professora logo à entrada da sala 

começou a aula com uma revisão da aula 

anterior sobre a Interpretação de textos, 

solicitando a participação dos alunos. 

Depois expôs e explicou a matéria referida 

no sumário, utilizando uma apresentação 

em PowerPoint, pois o manual é pouco 

consistente nesta matéria segundo a 

docente. O manual, é utilizado como 

auxiliar, os alunos leram alguns parágrafos 

e interpretaram-nos em conjunto com a 

docente. Depois, os alunos responderam 

rapidamente a um questionário que 

posteriormente alguns alunos leram as suas 

respostas promovendo o debate na turma 

sobre as formas de poupança. No final a 

professora apresentou uma síntese da aula, 

através da visualização de alguns vídeos 

disponibilizados no site DecoJovem. 

 

A revisão da aula anterior 

parece-me uma estratégia 

importante, para relembrar os 

alunos do tema, consolidar 

conhecimentos e até fazer o 

diagnóstico das 

aprendizagens realizadas. 

 

Solicitar a leitura das 

respostas dos exercícios 

efetuados pelos alunos, 

“obriga-os” a refletir e 

cooperar no debate 

compreendendo as diferentes 

posições dos colegas em 

relação à temática. 

 

A visualização de vídeos 

sobre a matéria é uma forma 

de relembrar os alunos dos 

assuntos apresentados e 

impor aos mesmos o 

sentimento de poupança para 

um futuro. 

31 outubro Participei no Conselho de Turma intercalar 

da turma, presidida pelo Orientador 

Educativo, estando presentes todos os 

docentes das áreas sociocultural, científica 

e técnica. Para além destes esteve presente 

o representante dos encarregados de 

educação, Senhor Manuel Martins. 

Durante a reunião foram apresentadas 

algumas informações existindo como 

A reunião intercalar foi muito 

importante para conhecer 

melhor a turma, sendo 

importante o representante 

dos encarregados de educação 

estar presente, a fim de 

poderem os professores 

conhecer a perspetiva dos 

pais e alunos sobre o 
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principal objetivo a apresentação da 

caracterização da turma, sendo esta 

constituída por 25 alunos, 6 rapazes e 19 

raparigas, e no geral têm um 

aproveitamento satisfatório, um 

comportamento satisfatório são pontuais e 

assíduos. 

funcionamento letivo da 

turma. 

Para além disso achei 

pertinente a troca de 

experiências e a 

complementaridade existente 

entre algumas disciplinas, o 

que permite um 

enriquecimento dos alunos.  

 

01 novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtive os seguintes documentos e 

informações: 

- Versão atualizada da Planificação Anual 

e de Médio e Longo Prazo de Economia 

mo Ensino Profissional; 

- No dia 21 os alunos faram uma visita de 

estudo às instalações fabris da Renova. 

- No 2.º período faram uma visita a um 

espaço comercial de forma a compara o 

comércio tradicional com o comércio 

fechado. 

 

 

Verifiquei as alterações na 

planificação, que não foram 

significativas. 

 

As visitas de estudo são 

estratégias muito positivas 

para a aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento de 

competências dos alunos, 

principalmente sendo um 

curso profissional. 

 

05 de 

novembro 

Apresentei à docente Ana Rodrigues as 

possibilidades de datas para a aula 

assistida, visto a mesma ter de deslocar-se 

fora de Lisboa, nomeadamente, a Alto dos 

Fornos – Tremês, Santarém.  

De acordo com as aulas 

assistidas datas para os 

restantes colegas de turma 

ficou marcado o dia 26 de 

novembro pelas 9:30. 

 

12 novembro 

 

 

 

Reuni-me com a professora cooperante 

discutindo com a mesma alguns problemas 

da turma, nomeadamente, o facto do 

horário escolar terminar tardio e os alunos 

 

Sugeri como hipótese a 

utilização do moodle como 

ferramenta de interação entre 

os alunos e docentes. 
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chegarem a casa tarde não permite a 

elaboração de trabalhos de casa 

diariamente, sendo pertinente o 

acompanhamento dos alunos à distância, 

de forma a motivar os alunos para o 

estudo. 

 

 

12 novembro Abordei junto da docente Ana Luísa 

Rodrigues, a ideia para a problemática a 

abordar no segundo semestre, na disciplina 

de IPP4. 

Ao discutirmos a ideia 

verificamos que a utilização 

do moodle não é uma 

ferramenta que atualmente 

atraia os alunos para estudar, 

surgindo por parte da decente 

Ana Rodrigues a ideia de 

utilizar como ferramenta o 

Facebook. 

14 novembro Durante um intervalo entre os blocos que 

leciono com a turma, nomeadamente, entre 

a disciplina de Comunicar no Ponto de 

Venda, questionei os alunos sobre a sua 

preferência em relação à utilização do 

moodle ou Facebook como metodologia de 

ensino. 

A turma respondeu 

unanimemente, como 

preferência o Facebook, visto 

segundo os alunos ser uma 

rede social que estão 

constantemente online. 

18 novembro  

Enviei por email à docente Ana Luísa 

Rodrigues o plano de aula e a apresentação 

da lecionar no dia 26 de novembro.   

 

Foi gratificante obter como 

resposta um incentivo 

positivo. 

19 novembro 

 

 

Aula 

lecionada 

 

Aula lecionada para a professora 

cooperante (125 minutos) 

Sumário: Apresentação do módulo 5 – O 

Estado e a Atividade Económica. 

Apresentação dos conteúdos e parâmetros 

de avaliação. 

Ao iniciar a aula, os 

autocarros chegaram 

atrasados fazendo com que a 

aula inicialmente, fosse 

alongando, de forma a esperar 

pelos alunos. 
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09:30 às 

11:35 h 

 

Estado: noção e funções. 

Objetivos da intervenção económica e 

social do Estado. 

Iniciei a aula apresentando os conceitos 

através de um PowerPoint, abordando cada 

definição específica. 

Analisámos em conjunto um vídeo sobre 

os Impostos do programa Nós Portugueses 

– Impostos: 

(http://www.youtube.com/watch?v=bCvW

a7KXs_0). 

Antes de terminar a aula recordei 

rapidamente os conceitos apresentados ao 

longo da aula. 

Para terminar a aula os alunos elaboraram 

uma ficha de trabalho distribuída, de forma 

a verificar se os alunos compreenderam os 

conteúdos. 

 

 

Ao longo da aula deveria 

segundo a professora 

cooperante questionar mais 

vezes os alunos para verificar 

se os conteúdos eram 

compreendidos. 

No final da aula faltou uma 

síntese esquemática para que 

a interiorização da matéria 

fosse mais acessível. 

Em geral foi importante 

lecionar esta aula de forma a 

compreender o 

funcionamento da turma 

numa aula de economia, pois 

a sua prestação é distinta das 

disciplinas que leciono à 

turma. 

O comportamento e atitudes 

foram muito bons, estando 

todos os alunos com atenção.  

Ao lecionar esta aula percebi 

alguns dos erros que cometia 

como professora, 

nomeadamente, o facto da 

sala ter um espaço utilizado 

por um balcão não me 

permite deslocar-me na 

mesma, o que promove dar a 

entender que não me dirijo a 

uma fila de mesas da sala. 

Além disso reparei que fiz 

pausas demasiado grandes, o 

http://www.youtube.com/watch?v=bCvWa7KXs_0
http://www.youtube.com/watch?v=bCvWa7KXs_0
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que promove por vezes a 

desmotivação dos alunos para 

a aula. A professora 

cooperante ajudou-me nestas 

situações chamando-me à 

atenção para tal. Aprendi no 

final da aula que é útil 

entregar uma sebenta aos 

alunos por módulo visto os 

mesmos estarem ao longo da 

aula a passarem os slides o 

que impede os mesmos 

acompanharem o 

desenvolvimento da aula. 

Aprendi também a 

importância no final da aula 

elaborar uma pequena síntese 

do desenvolvimento da aula.  

 

 

 

26 novembro 

 

Aula 

lecionada 

 

09:30 às 

11:35 h 

 

Aula lecionada para a docente Ana 

Rodrigues e professora cooperante (125 

minutos) 

Sumário: Instrumentos de Intervenção do 

Estado: Planeamento, Política Económica 

e Social, Orçamento de Estado. 

Visualização e Interpretação de vídeos 

tendo em conta a matéria lecionada. 

Elaboração de uma ficha de trabalho. 

Iniciei a aula revendo os conteúdos 

apresentados na aula anterior, fazendo uma 

revisão dos conceitos de um PowerPoint, 

abordando cada definição específica, 

Os alunos chegaram atrasados 

devido aos autocarros, porém 

continuei a aula, e no final 

enquanto os alunos estavam a 

elaborar a ficha de trabalho 

passei junto de cada um 

expliquei a matéria lecionada 

rapidamente. 

 

A revisão da aula anterior 

foi uma estratégia importante, 

para relembrar os alunos do 

tema, consolidar 
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questionando os aulos. 

Após a revisão dos conteúdos iniciei a 

apresentação dos conteúdos apresentados 

no sumário. 

Analisámos em conjunto o Artigo 90.º 

(objetivos dos planos) da Constituição da 

República Portuguesa, para que os alunos 

compreendessem a realidade atual do país, 

ou seja, verificassem a veracidades e 

utilização dos conteúdos teóricos. 

Visualizou-se um vídeo sobre a 

austeridade para 2014 na EuroNews: 

(http://www.youtube.com/watch?v=fWWL

Dh8X3kA) 

Para que os alunos analisassem a realidade 

nacional. 

Visualizou-se um vídeo sobre o Orçamento 

de Estado: 

(http://www.youtube.com/watch?v=KuFN

80CcbNY), 

Para ser mais fácil a compreensão da 

definição de Orçamento de Estado. 

Posteriormente os alunos responderam em 

conjunto a um guião para compreender o 

vídeo. 

Antes de terminar a aula elaborei uma 

síntese esquemática para que os alunos 

compreendessem toda a temática 

apresentada. 

Para terminar a aula os alunos elaboraram 

uma ficha de trabalho distribuída, de forma 

a verificar se os alunos compreenderam os 

conteúdos. 

conhecimentos e até fazer o 

diagnóstico das 

aprendizagens realizadas. 

 

 

A visualização de vídeos 

sobre a matéria foi uma forma 

de relembrar os alunos dos 

assuntos apresentados incutir 

nestes uma preocupação com 

a realidade nacional.  

A elaboração da ficha de 

trabalho permitiu uma análise 

dos conteúdos apresentados e 

o esclarecimento de dúvidas 

dos alunos. 

O comportamento e atitudes 

foram muito bons, estando 

todos os alunos com atenção. 

No final da aula refleti sobre 

a minha prestação com a 

professora orientadora e a 

professora Ana Luísa, 

segunda as mesmas correu 

muito bem, pelo facto de 

recordar a aula anterior 

inicialmente, no final ter 

efetuado uma síntese 

recordando a matéria 

lecionada e ter entregue uma 

sebenta aos alunos que 

permitiu os mesmos 

acompanhar a aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=fWWLDh8X3kA
http://www.youtube.com/watch?v=fWWLDh8X3kA
http://www.youtube.com/watch?v=KuFN80CcbNY
http://www.youtube.com/watch?v=KuFN80CcbNY
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 Aprendi nesta aula a melhorar 

os pontos da aula anterior, 

nomeadamente, a deslocação 

na sala de aula é muito 

importante para conseguir 

prender a atenção dos alunos 

e questionar sempre os 

alunos, principalmente os que 

detém maiores dificuldades, 

sobre as suas dúvidas e se 

compreendem corretamente a 

matéria.  

Efetuei também uma situação 

que aplico todos os dias nas 

aulas, recordar ou melhor 

explicar a matéria lecionada 

na aula para os alunos que 

chegam atrasados por motivo 

de transporte, que nesta 

escola acaba por ser 

recorrente devido à 

Rodoviária do Tejo, sinto que 

é importante para que os 

alunos ao entrarem na sala 

consigam acompanhar a aula 

e compreendam os conteúdos 

lecionados. 

 

 

03 dezembro 

 

 

 

Apresentei á turma a ideia de trabalhar em 

conjunto através do Facebook. 

 

Na minha observação dos 

alunos, pareceu-me que 

gostaram da ideia de trabalho 

à distância. É de referir que 
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duas das alunas da turma não 

possuem uma página pessoal 

de Facebook sendo que este 

trabalho de promover o 

ensino colaborativo entre os 

alunos terá um caracter de 

integração social destas. 

 

03 dezembro 

 

 

Apresentei a ideia de IPPVI ao Dr.º Tomás 

Patrocínio. 

O Dr.º Tomás Patrocínio, 

incentivou-me a trabalhar 

mais, nomeadamente, 

conversando com o mesmo 

apresentei a ideia de integrar 

o site, o blog e o Facebook 

como ferramenta de ensino.  

 

 

05 dezembro 

 

 

Enviei para o e-mail dos alunos o link do 

blog para que possam comentar as notícias 

descarregadas. 

 

 

16 dezembro Apresentação do tema do Relatório da 

Prática de Ensino Supervisionada 

Ao apresentar o tema fui 

iludida da necessidade de 

promover o ensino 

colaborativo entre a turma de 

forma a promover a 

aprendizagem da turma e 

motivar os alunos para o 

ensino de Economia, além 

disso é necessário ter em 

atenção se realmente o 

Facebook irá promover o 

estudo diário nos alunos. 

6 janeiro Reunião com a professora cooperante para Ao reunir com a professora 
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acordar as aulas a serem lecionadas, 

nomeadamente o módulo e os conteúdos a 

serem lecionados no âmbito de IPPIV. 

cooperante estivemos a 

debater e a refletir sobre o 

tema de IPPIV e acordamos 

na necessidade da cooperação 

entre os alunos. 

A professora Rute Vicente 

explicou-me como estava a 

planificar as aulas e então 

acordamos a professora 

lecionar a primeira aula e eu 

lecionar as três aulas 

seguintes do módulo seis  “A 

Interdependência das 

Economias Atuais”. 

6 janeiro Receção de um e-mail com a distribuição 

dos professores cooperantes, sendo como 

minha orientadora a professora Luísa 

Cerdeira. 

 

15 janeiro Seção sincronizada no Facebook 

promovida pela professora Ana Rodrigues. 

Esta seção foi muito 

enriquecedora e esclarecedora 

em questões de da elaboração 

do relatório, além disso foi 

importante para o meu 

trabalho, pois ao querer 

promover a aprendizagem 

colaborativa entre os alunos, 

esta seção foi mais uma prova 

como este método e a 

utilização desta ferramenta é 

útil para o ensino, sendo que 

provavelmente utilizarei esta 

ferramenta com os alunos da 

turma de 11.º ano.  
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20 janeiro Apresentação final do tema do Relatório 

da Prática de Ensino Supervisionada, no 

âmbito da disciplina de IPPIV 

Ao apresentar fui possível 

demonstrar a necessidade e 

utilidade da utilização do 

Facebook no ensino, visto 

que atualmente os jovens 

detêm diferentes hábitos e 

métodos de trabalho distintos, 

sendo necessário como 

professora chegar mais perto 

destes de forma a motivar os 

alunos para o ensino. Fui 

elucidada pelo professor 

Tomás Patrocínio para 

abordar a comunicação 

pedagógica além da relação 

colaborativa. 

23 janeiro A professora Ana Rodrigues entrou em 

contacto comigo para averiguar a 

possibilidade de lecionar as aulas à sexta-

feira, desta forma informei a professora 

cooperante e verificámos que seria 

possível alterar o horário de forma a 

promover o trabalho dos professores 

orientadores. 

 

24 janeiro Recebi um e-mail com a informação da 

alteração do professor cooperante, 

nomeadamente, a partir desta data passa a 

ser o professor Tomás Patrocínio. 

 

25 janeiro Envio do projeto inicial do Relatório da 

Prática de Ensino Supervisionada e do 

Diário de Campo para os professores da 

disciplina de IPPIV. 

 

26 janeiro Confirmação via email do recebimento por  
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parte da professora Ana Rodrigues do  

projeto inicial do Relatório da Prática de 

Ensino Supervisionada e do Diário de 

Campo para os professores da disciplina de 

IPPIV. 

 

05 fevereiro  

Recebi por e-mail da professora 

cooperante as notas do 1º período letivo 

dos alunos. 

Todos os alunos obtiveram aproveitamento 

na disciplina de Economia, no final do 

primeiro período letivo, sendo a nota mais 

baixa de 10 valores, a mais alta de 17 

valores e a média de 13,7 valores. 

A turma apresenta um bom 

nível de conhecimentos e 

facilidade na realização das 

aprendizagens. 

11 fevereiro Aula Lecionada (120 minutos) 

Sumário: O Comércio Internacional. 

 

Iniciei a aula tendo em atenção a forma 

como os alunos entram em sala de aula, 

nomeadamente de forma ordeira, sendo o 

professor a abrir a porta, ficando junto 

desta até entrar o ultimo aluno, segundo o 

regulamento escolar.  

Posteriormente ao registo do sumário, 

expliquei como iria decorrer a aula. 

Recorrendo ao método expositivo e 

interrogativo, foram apresentados os 

conteúdos, nomeadamente, o conceito de 

comércio internacional, levantando 

questões de forma a fazer uma avaliação 

de diagnóstico dos conhecimentos dos 

alunos, onde verifiquei que os alunos têm 

uma noção muito superficial sobre o tema. 

No início da aula comecei por 

efetuar algumas questões de 

forma a ser possível averiguar 

os conhecimentos dos alunos 

acerca do tema do módulo. 

O ritmo foi um pouco 

acelerado inicialmente, sendo 

que ao reparar na dificuldade 

dos alunos em acompanhar a 

exposição, comecei a 

abrandar o ritmo da aula 

efetuando um maior número 

de questões. 

Os alunos tinham os 

conceitos sobre o tema muito 

pouco claros, sendo 

necessário explicá-los mais 

pormenorizadamente, 

conseguido que a turma na 
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A exposição continuou recorrendo ao 

manual escolar, sendo apresentado depois 

um vídeo, sobre o comércio internacional 

(http://www.youtube.com/watch?v=nsbRp

RdQE709), visando a interiorização e uma 

maior compreensão sobre a realidade 

mundial e a importância da compreensão 

dos conteúdos lecionados. Levantei 

oralmente questões de forma a ser possível 

avaliar, a compreensão dos conceitos 

apresentados, fazendo com que os alunos 

participassem, sobre a orientação da 

professora. 

Para finalizar a aula os alunos resolveram 

exercícios propostos no manual tendo em 

conta os conteúdos apresentados, tendo 

sido corrigidos pela professora em 

conjunto com os alunos.  

Acompanhei os alunos à saída da sala, 

colocando-me junto à porta de forma a 

verificar se os alunos saíram de forma 

ordeira. 

No final da aula, preenchi a grelha de 

observação. 

generalidade compreende-se 

os principais conceitos 

apresentados. 

Ao lecionar a aula reparei que 

os conteúdos apresentados no 

manual adotado são muito 

simples, dando apenas uma 

ideia geral do tema, sendo 

que resolvi elaborar uma 

sebenta para os alunos 

acompanharem as restantes 

aulas leciondas em conjunto 

com o manual e uma 

exposição em PowerPoint. 

Ao longo da aula, os alunos 

mostraram-se motivados e 

participaram bastante 

colocando várias perguntas e 

questionando sempre que 

queriam mais 

esclarecimentos. 

No final da aula deparei-me 

que a aula foi extremamente 

expositiva, deveria ter 

preparado mais exercícios ou 

atividades mais ativas de 

forma a cativar os alunos. 

A professora cooperante 

sugeriu no final da aula, que 

efetua-se nas restantes aulas 

uma síntese conclusiva para 

confirmar se os conteúdos 

foram percecionados pelos 
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alunos. 

Nas próximas aulas, deverei 

continuar a promover a 

participação mais equilibrada 

de todos os alunos na aula, 

especialmente, dos alunos 

com maiores dificuldades de 

aprendizagem. 

Irei circular mais na sala de 

aula de forma a propiciar a 

proximidade com os alunos 

integrando todos os alunos e 

efetuando uma diferenciação 

pedagógica individualizada 

na elaboração de exercícios e 

esclarecimento de dúvidas. 

12 fevereiro Contacto com o professor orientador, para 

confirmar a disponibilidade horária do 

mesmo, de forma a ser possível assistir às 

aulas. 

Reuni com a professora cooperante de 

forma a efetuar uma calendarização das 

aulas a lecionar. 

 

13 fevereiro Enviei por email ao professor orientador e 

à professora cooperante a calendarização 

(encontra-se em anexo) e temas das aulas 

que gostaria de lecionar no 2º semestre:  

18 fevereiro (terça feira) -  Conteúdos 

iniciais do módulo, nomeadamente: 

O comércio internacional: a Diversidade, 

necessidade e vantagens das trocas 

comerciais. 

21 fevereiro (sexta feira) -  Continuação da 

Ao verificar o horário da 

turma e dos respetivos 

professores, juntamente com 

a professora cooperante 

deparámo-nos com alguma 

incompatibilidade em relação 

ao dia 25 de fevereiro, sendo 

que as datas das aulas 

assistidas e propostas ao 

professor orientador passaram 
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aula anterior, revendo os conteúdos 

lecionados. 

25 de fevereiro (sexta-feira) -  O registo 

das trocas comerciais – Balança de 

Pagamentos. 

Nesta aula os alunos iniciaram um trabalho 

de investigação que se estenderá ao longo 

da semana através da utilização do 

Facebook. 

7 de março (sexta-feira) -  Revisão da aula 

anterior. 

Fatores de desenvolvimento do comércio 

internacional. 

11 de março (terça-feira) -  O registo das 

trocas internacionais – Balança de 

Pagamentos; 

Fatores de desenvolvimento do comércio 

internacional; 

A integração económica. 

a ser dia 28 de fevereiro e 07 

de março. 

18 fevereiro Confirmação via email, da presença do 

professor orientador para a supervisão da 

aula lecionada dia 28 de fevereiro. 

 

Aula Lecionada (120 minutos) 

Sumário: As Trocas Nacionais. 

Balança de Pagamentos: Balança Corrente, 

Capital e Financeira. 

Elaboração e correção de uma ficha de 

trabalho. 

 

Iniciei a aula tendo em atenção a forma 

como os alunos entram em sala de aula, 

nomeadamente de forma ordeira, sendo o 

 

 

 

 

Relativamente à aula assistida 

anterior, tentei melhorar os 

aspetos referidos pela 

professora cooperante e que 

identifiquei que podiam ser 

melhorados e penso que 

consegui alcançar o meu 

objetivo. 

Como a aula anterior 

terminou e não efetuei 
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professor a abrir a porta, ficando junto 

desta até entrar o ultimo aluno, segundo o 

regulamento escolar. Enquanto esperava 

que os restantes alunos da turma 

chegassem, devido a um atraso nos 

transportes, apresentei o sumário e fui 

explicando o desenvolvimento da aula. 

Enquanto os alunos passavam o sumário 

distribui por estes a sebenta elaborada por 

mim, sendo uma ferramenta importante 

para o acompanhamento das aulas 

seguintes. 

Após os alunos passarem o sumário para o 

caderno diário, iniciei a aula com uma 

síntese de resumo da aula anterior através 

da colocação de questões aos alunos sobre 

os temas abordados, apresentadas no 

PowerPoint da aula.  

Continuei a exposição teórica, visando o 

reconhecimento dos alunos do Comércio 

Interno, Externo e Internacional, a Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT), as 

balanças existentes dentro da balança de 

corrente, nomeadamente, a balança de 

mercadorias, Taxa de Cobertura e a 

estrutura das importações e exportações, 

setorial e geográfica. Fui averiguando se os 

alunos acompanham a matéria lecionada, 

através de questões orais de forma a 

averiguar se estes compreendiam os 

conceitos apresentados e registar a 

participação dos alunos em sala de aula.  

Interliguei os conteúdos teóricos à 

nenhuma síntese dos 

conteúdos, efetuei uma 

adaptação da planificação, 

tendo acrescentado no início 

desta aula uma síntese de 

resumo da aula anterior, 

questionando os alunos no 

sentido de verificar as 

aprendizagens. 

 

Ao longo da aula fui 

efetuando questões de forma 

a conseguir ter um feedback 

da compreensão dos 

conteúdos por parte dos 

alunos, o que foi muito 

importante para o 

acompanhamento destes da 

aula. 

A sebenta disponibilizada foi 

uma mais valia pois os 

alunos, não estavam tão 

preocupados em copiar a 

exposição dos conteúdos, 

estavam mais atentos à 

explicação dos mesmos. 

A colocação de perguntas ao 

longo da exposição dos 

conceitos, por um lado, 

permitiu que os alunos 

refletissem, e por outro lado, 

torna as aulas mais ativas, 

dinâmicas e motivadoras para 
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realidade social durante a aula, através da 

análise de uma notícia do jornal público 

sobre as relações comerciais, a 

visualização de dois vídeos: o primeiro 

sobre as importações e exportações, do 

programa “Nós Portugueses”, elaborado 

com o apoio da Pordata, com base na 

realidade nacional e o segundo sobre o 

PIB, do programa “Nós Portugueses”, 

elaborado com o apoio da Pordata, com 

base na realidade nacional e a importância 

da compreensão dos conteúdos lecionados.  

No final da exposição da aula foi efetuada 

uma breve síntese da aula.  

Para finalizar a aula os alunos resolveram 

uma ficha de trabalho, que foi corrigida 

através da participação oral dos alunos. 

Acompanhei os alunos à saída da sala, 

colocando-me junto à porta de forma a 

verificar se os alunos saíram de forma 

ordeira. 

No final da aula, preenchi a grelha de 

observação. 

os alunos. Assim como, a 

diversificação dos métodos 

utilizados, intercalando os 

momentos de exposição com 

as atividades propostas mais 

ativas. 

Ao analisar a notícia e os 

vídeos verifiquei que os 

alunos conseguiram 

relacionar os conteúdos à 

realidade social, a utilização 

de casos reais permitem aos 

alunos ver a aplicação dos 

conceitos numa situação real. 

porém faltou algum apoio 

escrito, um guião de 

acompanhamento dos 

mesmos. 

A participação dos alunos foi 

mais equilibrada nesta aula, 

tendo conseguido fazer 

perguntas a todos os alunos. 

A síntese final penso que é 

uma boa estratégia porque 

permitiu verificar os alunos 

que tem maior e menor 

dificuldade de interiorizar os 

conceitos apresentados. 

 

25 fevereiro Enviei via email as planificações e 

materiais a utilizar nas aulas assistidas. 

 

28 fevereiro Enviei via email as planificações e 

materiais a utilizar nas próximas aulas 

A aula correu bem, na medida 

em que os alunos estiveram 
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assistidas. 

 

Aula Lecionada (120 minutos) 

Sumário:  Balança Corrente, tendo em 

conta a Balança de Serviços, Rendimentos 

e Transferências Correntes. 

 Elaboração e correção de uma ficha de 

trabalho. 

 

Iniciei a aula tendo em atenção a forma 

como os alunos entram em sala de aula, 

nomeadamente de forma ordeira, sendo o 

professor a abrir a porta, ficando junto 

desta até entrar o ultimo aluno, segundo o 

regulamento escolar. A aula decorreu de 

acordo com a planificação, tendo sido 

iniciada com a projeção e leitura do 

Sumário que os alunos escreveram no 

caderno diário. A seguir efetuei uma breve 

revisão da matéria lecionada na aula 

anterior, nomeadamente, sobre o conceito 

de Comércio Interno, Externo e 

Internacional, a Divisão Internacional do 

Trabalho (DIT), a Balança de Pagamentos.  

De forma consolidar a matéria com a 

realidade nacional analisámos um vídeo 

sobre a balança comercial da castanha em 

Portugal. 

Iniciei a apresentação em PowerPoint com 

a exposição da matéria sobre as principais 

definições e conceitos, com exemplos para 

melhor compreensão por parte dos alunos. 

Estes participaram bastante e colocaram 

atentos e bastante motivados, 

participaram ativamente com 

perguntas e no final através 

do jogo elaborado por mim 

acabei por motivar os alunos 

menos participativos a 

responderem às questões.  

A utilização de um caso real 

para a revisão e consolidação 

da matéria é uma boa 

estratégia, pois permite aos 

alunos ver a aplicação dos 

conceitos numa situação real. 

A colocação de perguntas ao 

longo da exposição dos 

conceitos, a visualização de 

vídeos, a realização da ficha 

de trabalho e a síntese da 

matéria através de um jogo 

tornam as aulas mais ativas, 

dinâmicas e motivadoras para 

os alunos.  

A participação dos alunos foi 

equilibrada nesta aula, tendo 

conseguido fazer perguntas à 

maioria dos alunos, 

possibilitando a participação 

dos alunos com notas 

inferiores na disciplina. 

Todos os alunos preencheram 

o guião do filme e realizaram 

a ficha de trabalho 

empenhadamente, pedindo 
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várias questões de forma ativa e pertinente, 

às quais fui respondendo e verificando se 

os alunos estavam a compreender todos os 

conceitos relativos às diferentes balanças 

existentes dentro da Balança de 

Pagamentos, nomeadamente, a Balança de 

Serviços, Divisas e Taxa de Câmbio. 

A seguir apresentei um vídeo da 

Euronews, sobre a desvalorização do euro, 

visando a interiorização da matéria 

lecionada, relacionando a situação atual 

porque passamos, em relação à moeda 

europeia. 

Continuei a apresentação em PowerPoint 

com a exposição da matéria sobre, as 

diferentes balanças existentes dentro da 

balança de pagamentos, nomeadamente, a 

Balança de Rendimentos e Transferências 

Correntes. 

Apresentei um vídeo, uma gravação do 

programa televisivo “Conselho 

Consultivo” onde foi abordada a influência 

da greve dos estivadores na nossa balança 

de serviços, por consequente a balança de 

pagamentos, visando a interiorização e 

uma maior compreensão sobre a realidade 

nacional e a importância da compreensão 

dos conteúdos lecionados.  

Os alunos responderam a um guião de 

acompanhamento do vídeo. 

Por fim, foi efetuada uma síntese da aula, 

através de perguntas e respostas aos 

alunos, de forma a confirmar a realização 

sempre a minha ajuda. Este 

empenho e entusiasmo, 

demonstram que a turma é 

mais propicia a atividades 

mais ativas e relacionadas 

com a realidade.  

A aula decorreu de acordo 

com a planificação, porém 

ficou por corrigir dois 

exercícios da ficha de 

trabalho. 

Fiquei muito satisfeita com o 

resultado final da aula ao 

observar que pequenas 

alterações na planificação 

fazem a diferença em relação 

à participação dos alunos na 

aula. 
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das aprendizagens., recorrendo a um jogo 

didático. 

Solicitei ainda a realização de uma ficha de 

trabalho. 

Durante a realização da ficha fui 

esclarecendo dúvidas dos alunos na 

aplicação dos conceitos abordados. 

Corrigimos a ficha de trabalho elaborada, 

em sala de aula, sendo uma ferramenta 

para os alunos estudarem para a Prova de 

Avaliação de Conhecimentos. 

Após acompanhar os alunos à saída, 

preenchi a grelha de observação 

11 março Aula Lecionada (120 minutos) 

Sumário: Participação na Palestra sobre os 

dados estatísticos da plataforma eletrónica 

PORDATA. 

 

Iniciei a aula ao apresentar o sumário e 

explicando o desenvolvimento da aula 

enquanto esperava que os restantes alunos 

chegassem devido ao atraso dos 

transportes. 

Corrigimos as duas últimas questões da 

ficha de trabalho. 

A seguir dirigimo-nos para o auditório da 

escola, para assistir à Palestra dinamizada 

pela Pordata, de acordo com os interesses 

apresentados por mim aquando do pedido 

da mesma na escola. 

No final da Palestra os alunos saíram 

ordeiramente e preenchi a grelha de 

observação. 

A palestra dinamizada pela 

pordata teve como objetivo 

apresentar aos alunos uma 

nova ferramenta de pesquisa 

de dados para a elaboração de 

trabalhos de investigação. 

Em diálogo com os alunos 

verifiquei que os alunos 

gostaram desta dinâmica e 

aprenderam novas 

ferramentas úteis a nível 

escolar e pessoal. 
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20 março Enviei via email as planificações e 

materiais a utilizar nas aulas assistidas. 

 

21 março Aula lecionada (120 minutos) 

Sumário: Elaboração de uma ficha de 

trabalho. 

Fatores de desenvolvimento do comércio. 

A integração económica. Debate com os 

alunos sobre a integração económica. 

 

Iniciei a aula tendo em atenção a forma 

como os alunos entram em sala de aula, 

nomeadamente de forma ordeira, sendo o 

professor a abrir a porta, ficando junto 

desta até entrar o ultimo aluno, segundo o 

regulamento escolar. A aula decorreu de 

acordo com a planificação, tendo sido 

iniciada com a projeção e leitura do 

Sumário que os alunos escreveram no 

caderno diário. A seguir efetuei uma breve 

revisão da matéria lecionada na aula 

anterior, nomeadamente, sobre o conceito 

de Balança de Capital e Financeira, sendo 

colocadas questões para averiguar os 

conhecimentos dos alunos. 

De forma a conseguir perceber se os 

alunos compreenderam os conteúdos 

resolveram uma ficha de trabalho, que foi 

corrigida posteriormente, através da 

participação oral dos alunos. 

A aula continuou através da projeção da 

apresentação em PowerPoint com a 

exposição teórica, dos fatores de 

 

 

 

 

 

 

 

A aula decorreu de acordo 

com a planificação, porém o 

tempo definido para a 

elaboração do trabalho de 

grupo não foi o suficiente 

para alguns grupos, sendo 

necessário continuá-lo na aula 

seguinte. 

Nos trabalhos de grupo, 

penso que não é suficiente dar 

aos alunos o tema, tendo eles 

muitas vezes necessidade de 

maior apoio, pelo que 

elaborei uma folha com 

orientações para a sua 

realização, uma listagem de 

sites fidedignos e enviei 

anteriormente, um email aos 

alunos com uma pesquisa 

base sobre a União Europeia, 

no caso de existir algum 

problema tecnológico que 

impedisse este trabalho. 
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desenvolvimento do comércio 

internacional e a integração económica. 

Ao longo da projeção foram sempre 

interrogados, motivando-os para a aula, e 

possibilitando a sua participação.  

Apresentei um vídeo sobre a Criação da 

Comunidade Económica Europeia e os 

alunos preencheram um guião de 

acompanhamento do mesmo. 

A aula continuou através da exposição do 

PowerPoint sobre o processo de 

construção da Europa. 

Por fim, foi efetuada uma síntese da aula, 

através de perguntas e respostas aos 

alunos, de forma a confirmar a realização 

das aprendizagens, recorrendo a um jogo 

didático. 

Solicitei ainda a realização de uma ficha de 

trabalho/investigação em grupo (grupos de 

3), sobre a União Europeia. 

Durante a realização da ficha fui 

esclarecendo dúvidas dos alunos na 

aplicação dos conceitos abordados. 

O trabalho foi finalizado na aula seguinte, 

juntamente com a professora cooperante 

para que este trabalho conjunto 

promovesse o trabalho colaborativo 

através do Facebook.  

Após finalizar a aula, acompanhei os 

alunos à saída da sala de forma ordeira, e 

depois preenchi a grelha de observação. 

 

Envio aos encarregados de educação da 

No início, os alunos 

necessitaram de ajuda, pelo 

que sugeri que seguissem a 

informação disponibilizada, 

para depois então poderem 

pesquisar e alargar 

conhecimentos com a ajuda 

da internet. 

Os alunos recorreram aos 

dados da Pordata, visto terem 

conhecimentos base para tal 

da palestra dinamizada na 

aula anterior. 

Desde que iniciei a 

lecionação das aulas a esta 

turma, trato todos os alunos 

pelo seu nome próprio e 

penso que mantive sempre 

uma boa relação e grande 

empatia com os alunos. 

O meu trabalho para esta aula 

foi exaustivo e preparado ao 

mínimo pormenor, o que me 

deu bastante segurança e à 

vontade na sua realização. 

 

 

 

 

 

 

 

Os encarregados de educação 
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autorização para a utilização em contexto 

escolar do Facebook. 

devem ser conhecedores do 

funcionamento das aulas, e 

sendo o Facebook uma 

ferramenta utilizada no 

quotidiano dos alunos, era 

necessário, na minha opinião 

informar os encarregados de 

educação da sua utilização. 

28 março Elaboração e partilha de pesquisas dos 

alunos de forma colaborativa. 

 

Iniciei a aula explicando aos alunos o 

objetivo da utilização do Facebook, decidi 

efetuar esta partilha de informações 

presencialmente, através desta ferramenta 

para poder acompanhar mais de perto os 

alunos. 

Os alunos demostraram grande à-vontade 

com esta rede social, e foram comentando 

que era uma forma mais atrativa de estudar 

e partilhar opiniões em relação aos 

conteúdos lecionados. 

No final observei a página criada para a 

turma, os alunos partilharam várias 

notícias e vídeos, e comentaram sempre as 

opiniões críticas de cada um. 

No final da aula, informei os alunos para 

continuarem a partilhar e comentar 

publicações na página criada para a turma. 

Para finalizar a aula os alunos 

responderam a um questionário sobre a 

utilização do Facebook no ensino. 

Sendo professora da turma às 

disciplinas técnicas, acordei 

com a professora cooperante 

que iria trabalhar numa destas 

aulas a utilização do 

Facebook. 

É importante na minha 

opinião preparar as aulas de 

forma mais atrativa para os 

alunos de forma a fazer com 

que estejam mais motivados 

para a aprendizagem. 

A utilização do Facebook, foi 

fácil para os alunos por ser 

uma ferramenta utilizada no 

seu quotidiano. 

Na minha opinião a aula 

correu muito bem. Os alunos 

participaram bastante na 

página criada e penso que 

consegui criar com eles 

empatia e uma boa relação 

entre os alunos. 

Esta aula foi o culminar do 

processo de ensino 
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colaborativo entre os alunos. 

O resultado foi muito 

positivo, pois os alunos 

mostraram-se bastante 

motivados e empenhados na 

sua realização e partilha de 

pesquisas. 

Observei ainda que esta 

forma de trabalho foi 

importante para a existência 

de um relacionamento 

interpessoal entre os alunos, 

fomentando nestes um 

espirito de interajuda, 

respeito e colaboração. 

10 maio Enviei via email o desenvolvimento 

efetuado até à data do Relatório de Prática 

Pedagógica Supervionada. 

 

02 junho Enviei via email o desenvolvimento 

efetuado até à data do Relatório de Prática 

Pedagógica Supervionada. 

 

10 de junho Recebimento do feedback sobre o 

desenvolvimento do Relatório de Prática 

Pedagógica Supervionada, por parte do 

professor orientador e professora Ana 

Rodrigues. 
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