
            
QuestionárioQuestionário

     Este questionário integra-se na disciplina de Introdução à Prática Profissional III e visa 

caracterizar  a  turma  que  ao  longo  deste  semestre  observámos  e  à  qual  lecionámos.  Na 

unidade curricular Introdução à Prática Profissional IV iremos acompanhar a mesma turma, 

aproveitando assim os dados recolhidos, mas somente para a caracterização da mesma. Todos 

os dados recolhidos apenas serão utilizados para o fim acima referido. 

O questionário é anónimo e como tal solicitamos que respondam com a máxima

objetividade possível.

        Agradecemos, desde já, a colaboração de todos.

1) Informação sociográfica

1.1)     Idade:      

1.2) Género: Feminino  ⃣   Masculino  ⃣    

1.3) Nacionalidade: _____________________

2) Caracterização do agregado familiar

2.1) Qual o número de elementos que compõem o teu agregado familiar? 

2.2) Composição da família com quem resides (podes assinalar mais de uma resposta):

        Mãe  ⃣  Pai  ⃣  Pais ⃣  Avó(ô)(s) ⃣    Irmã(o)(s) ⃣   Tias(os) ⃣   NR ⃣     

         Outro(s): ____________________ Quais? __________________________

2.3) Quantos irmãos tens?

         Nenhum ⃣ Um ⃣ Dois ⃣ Três ⃣ Quatro ⃣ Mais de quatro ⃣ NS/ NR ⃣      

2.3.1) Quais são as idades dos irmãos?___________________________

2.4) Estrutura do agregado dos pais:

2.4.1) Composição/número de elementos:

           3 ⃣      4 ⃣       5 ⃣     6 ⃣    7 ⃣ 

2.4.2) Composição parental:

           Apenas pai ou apenas mãe    ⃣      

Com irmãos    ⃣      Sem irmãos    ⃣  

Pai e mãe       ⃣ :    Com irmãos ⃣      Sem irmãos ⃣  

                                  Mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade - Catarina Silva e Sofia Policarpo
1



            
2.5) Situação académica dos pais:

Nível de habilitação Mãe Pai

Primeiro ciclo (4º ano)

Segundo ciclo (5º e 6º anos)

Terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos)

Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos)

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

NS/NR

2.6) Situação profissional dos pais:

Classificação de Firmino da Costa Mãe Pai

Empresários, Dirigentes e Profissionais liberais

Profissionais Técnicos e de Enquadramento

Trabalhadores independentes

Agricultores independentes

Empregados executantes

Operários industriais

Assalariados agrícolas

Desempregados

NS/NR
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3) Histórico académico do aluno

3.1) Percurso académico

Tipo de ensino frequentado

Escolas Públicas

Escolas Públicas e Privadas

NS/NR

3.2) Número de retenções

Nenhuma

Uma

Duas

Três ou mais

3.3) Perspetivas futuras dos alunos

Nível de estudos

Ensino Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

NS/NR
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4) Trajeto dos alunos para a escola

4.1) Que transporte utilizas para chegares à escola:

Meio de transporte

A pé/ bicicleta

Público

Privado

Todos

NS/NR

4.2) Distâncias casa/escola 

Em minutos

Menos do que 15 minutos

Entre 16 e 30 minutos

Entre 31 a 45 minutos

Mais de 46 minutos

NS/NR

5) Atividades fora dos tempos letivos

5.1) Atividades extracurriculares

Atividade

Curso de teatro

Curso de inglês

Atividades desportivas

Nenhuma
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5.2) Atividades de tempos livres

Cinema

Música

Computador

Leitura

Desporto

Estudar

Voluntariado

Outra(s)

Nenhuma

5.3) Tempo dedicado ao estudo

Tempo médio dedicado ao estudo diariamente

Menos de que 1 h

Entre 2 a 3 h

Mais do que 4 h

NS/NR
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5.4) Participação na vida escolar

Participação ativa na vida escolar

Associação de estudantes

Rádio da escola

Jornal da escola

Concursos 

Oficinas

Clubes

Projetos

Outras eventos

6) Acessibilidade às Novas Tecnologias

           6.1) Tens computador em casa? 

    Sim ⃣     Não ⃣    NS/NR ⃣  

6.2) Tens acesso à internet? Sim ⃣     Não ⃣   NS/NR ⃣         

6.3) Tens e-mail? Sim ⃣     Não ⃣   NS/NR ⃣     

6.4) Tens facebook? Sim ⃣     Não ⃣   NS/NR ⃣     

6.5) Frequência na utilização das Novas Tecnologias

Periodicidade

Nunca

Mensalmente

Semanalmente

Diariamente

NS/NR
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6.6) Assinala a opção que melhor descreve a frequência com que utilizas o

           a internet e para a realização de que atividades:

Nunca Raramente MV Sempre

Pesquisa  na  web  para  os  trabalhos 
escolares 

Pesquisa  na  web  para  interesses 
pessoais

Consulta do e-mail

Comunicação nas redes sociais

Divertimento (ex.: jogos)

6.7) Relativamente à utilização da internet pelos alunos fora da escola,       

            responde às seguintes questões na escala que se segue:

Raramente MV Sempre Nunca

Utilizas a internet fora da escola?

Gostas de fazer pesquisas temáticas?

Gostas de utilizar as TIC?

Frequentas as redes sociais (Exemplos: 
Hi5, Facebook ou Twitter).

O recurso às Tecnologias de Informação 
facilita as aprendizagens?

FIM
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GUIÃO DE ENTREVISTA À PROFESSORA COOPERANTE

Escola: Escola Secundária Camões                                 Data: 23/6 /2014       Hora: 13/00h

Disciplina: Economia A

Título: A construção de conhecimento através das Novas Tecnologias.

Contextualização

Esta entrevista é dirigida à Professora cooperante da Escola Secundária  Camões 

que apoiou o desenvolvimento desta prática letiva supervisionada.

As questões são elaboradas no âmbito da lecionação da disciplina de Economia A à 

turma G do 10º ano e, bem assim, abrangendo a área da prática investigativa realizada. 

O meio de comunicação é presencial, no espaço de uma sala destinada para o efeito,  

e  pretende-se  que  esta  entrevista,  semi-diretiva,  não  tenha  uma duração superior  a  30 

minutos.

Esta entrevista é confidencial e anónima. Pede-se a autorização para a gravação da 

mesma.

Caracterização sociográfica 

1. Descrição do perfil do entrevistado (  nível sociocultural, personalidade,...);

    Género        Masculino             Feminino   

2. Qual a sua idade? 

- 50 anos

3. Qual o seu local de residência? 

- Telheiras-Lisboa

4. Grau de escolaridade? 

- Licenciatura em Economia e Mestrado em Ciências da Educação-Formação de 

Professores.
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Caracterização profissional

1. Há quantos anos leciona as disciplinas do grupo 430?

- Há 28 anos.

2. Há quantos anos é profissionalizada?

-Há cerca de 18 anos.

3. Como classifica a situação socioeconómica da escola?

- Nesta escola há cada vez mais alunos com ASE-Ação Social Escolar, o que

confere o direito a refeições e livros gratuitos. 

Claro que nesta escola existe diversidade ao nível do enquadramento sociocultural, 

uma vez que temos alunos de outras classes sociais mais favorecidas. 

4. Há quantos anos leciona nesta escola?

- Há cinco anos.

5. Quais os papéis que desempenha na escola? 

- Professora, Diretora de Turma e Coordenadora da horta do Camões. 

6. Dos papéis que mencionou na resposta anterior, qual(ais) os que mais gostou de 

desempenhar?

- Gostei de desempenhar todos os papéis uma vez que eles se complementam.

Desenvolvimento do tema

7-  A lecionação  das  aulas  relativas  à  unidade  5-Preços  e  Mercados  com base  em 

plataformas  interativas,  vídeos,  e  PPT's  parecem-lhe  promotoras  de  uma  maior 

aprendizagem?

- Sem dúvida, hoje em dia é importante utilizar as Novas Tecnologias no ensino 

uma vez que os alunos se sentem mais motivados desta forma. Isto possibilita-nos a nós, 

docentes, ir ao encontro dos alunos.

Aulas completamente expositivas e sem suporte digital são, hoje, impensáveis, 

acresce ainda a turma em questão manifestar dificuldades de concentração. Nela existem 

casos sinalizados de alunos com Défice de atenção.

8.  A pesquisa  livre  de  recursos  eletrónicos  centrada no  tema da unidade,  na sua 

opinião, possibilitou uma maior aprendizagem por parte dos alunos?

- Sim, porque os alunos, atualmente, estão habituados a pesquisar por si próprios e 
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neste caso o que fazemos é orientar a sua pesquisa para temas incluídos no programa de 

Economia A. Penso, no entanto, que o guião é fundamental para os centrar na tarefa. 

9.  Considera  que  a  relação  dos  conteúdos  lecionados,  na  teoria,  com  situações 

concretas e reais permite uma maior construção de conhecimento?

- Sim, o recurso a notícias escritas ou sob a forma de vídeo sobre a realidade atual 

torna-se  fundamental  para  poder  dar  aos  alunos uma dimensão utilitária  da  Economia, 

enquanto disciplina vivida no dia-a-dia e cujos reflexos influenciam as nossas vidas. 

10.  A pesquisa de notícias com o intuito de publicação num site,  criou um maior 

entusiasmo nos alunos para a busca de notícias?

- Sim, pois permite uma maior visibilidade e possibilidade de partilha quer com 

colegas,  quer com as próprias famílias uma vez que se trata de um suporte disponível 

online e, portanto, de fácil acesso.

Durante o ano letivo,  e  não apenas  na unidade 5-Preços  e  Mercados,  os  alunos foram 

sensibilizados para o facto dos materiais e trabalhos produzidos virem a ser publicados 

num site do grupo-turma 10º G- denominado T'Economia. Esta sensibilização foi feita por 

mim e pela professora mestranda, enquanto estagiária. Este site que passou a ser da turma 

agregou  algum  trabalho  articulado  e  conjunto  entre  as  duas  docentes,  em  prol  da 

aprendizagem dos alunos. 

11.  Qual  a  avaliação  obtida  pelos  alunos  correspondente  à  unidade  5-Preços  e 

Mercados? Melhoram as suas classificações?

-  A  avaliação  dos  alunos  foi  positiva.  Eles  assimilaram  bem  os  conteúdos 

programáticos e melhoraram a sua competência de aplicação dos mesmos à realidade, tal 

como já foi referido em questões anteriores, neste questionário.

Em termos de avaliação formativa, os alunos revelaram ter aprendido o conteúdo 

lecionado  na  referida  unidade,  ainda  antes  mesmo  de  terem  estudado  os  conteúdos 

individualmente. Isto porque, numa das aulas lecionadas e até assistida pela Professora 

orientadora, foi-lhes submetido uma ficha formativa, tipo quiz, com 30 escolhas múltiplas 

das quais os alunos  responderam corretamente a 28.    

Em termos de teste sumativo, alguns alunos mantiveram-se em linha com as suas 

classificações  anteriores,  não  se  tendo  podido  observar  grandes  oscilações  face  a 
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avaliações sumativas escritas anteriores.

12. Quais as maiores dificuldades evidenciadas pelos alunos, na aprendizagem dos 

conteúdos?

- Alguns alunos revelam dificuldades na interpretação da língua portuguesa, o que

se  denota  mais  em questões  de  escolha  múltipla,  ao  nível  da  compreensão  do  que  é 

perguntado e também no entendimento das alternativas propostas para as respostas, nas 

opções fornecidas.

Outro tipo de alunos manifesta  dificuldades no desenvolvimento de temas,  quer 

pelas insuficiências demostradas ao nível da expressão escrita, nomeadamente no que diz 

respeito à organização dos textos de forma coerente.

Ainda, alguns alunos revelam falta de organização, de métodos de trabalho e de 

estudo. Estas insuficiências não estão consonantes com o nível de estudos secundário.

Também de destacar a falta de responsabilidade de alguns alunos, ao não trazerem 

para a aula o material necessário (manual, caderno, calculadora, etc.). 

13. A indisciplina própria desta turma dificultou o sucesso de algumas estratégias em 

termos de construção de conhecimento. Qual a sua opinião?

-  Os  comportamento  de  indisciplina  característicos  desta  turma  dificultaram  a 

aprendizagem do grupo a dois níveis: A falta de concentração dos alunos, nomeadamente, 

o facto de estarem constantemente a falar uns com os outros; por outro lado este tipo de 

comportamento perturba o professor e dificulta o bom funcionamento da aula,  fazendo 

com que certas estratégias de ensino não possam ser utilizadas e implementadas. Muitas 

vezes algumas delas mais interessantes e criativas com as quais os alunos iriam beneficiar 

a vários níveis. Quando implementadas geram mais comportamentos de indisciplina o que 

põe em causa a sua aplicação. 

Estes alunos tiveram comportamentos disruptivos em todas as disciplinas, tendo-

lhes sido feitas diversas participações, por parte dos professores das várias disciplinas. Este 

facto  exigiu  da  Diretora  de  Turma  um  contacto  constante  com  os  Encarregados  de 

Educação.

Apesar disso o comportamento dos alunos desta turma manteve-se agitado até ao 

final do ano letivo. 
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De referir, ainda, que cinco alunos não transitaram para o 11º ano e que três alunos 

vão mudar para a via profissional e um outro também afirmou que iria fazer o mesmo. 

14. Considera que durante esta prática letiva os alunos foram chamados a refletir 

criticamente sobre o tema da unidade Preços e Mercados?

- Sim, penso que o facto dos alunos terem realizado a pesquisa informática livre, 

apesar apoiada num guião que visava a resposta a perguntas e a elaboração de comentários 

sobre  situações  da  realidade  económica,  promove  uma  reflexão  sobre  essa  mesma 

realidade. 

Uma vez que já excedemos o nosso tempo, terminaremos esta entrevista. 

Agradeço-lhe mais uma vez a atenção dispensada.
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RESPOSTAS À ENTREVISTA A PROFESSORA

Escola Secundária X                                                     Data: 30/11/2012          Hora:14/30h

Disciplinas: Economia A e Economia C

Título: Sucesso e insucesso dos alunos no grupo 430.

Contextualização

A população: todos os professores do grupo 430. 

Esta entrevista é feita a uma professora de Economia A, grupo 430, enquadrando-se 

na etapa exploratória do processo de investigação educacional.

O meio de comunicação é presencial no espaço, da sala destinada para o efeito, e 

pretende-se que esta entrevista não tenha uma duração superior a 20 minutos.

Esta  entrevista  é  confidencial  e  anónima.  No entanto,  pede-se  autorização para 

gravar as respostas.

Perguntas de caracterização sociográfica 

1. Descrição do perfil do entrevistado (  nível sociocultural, personalidade,...);

Género        Masculino             Feminino   

Qual a sua idade? 

- 55 anos.

Qual o seu local de residência?

- Lisboa.

Grau de escolaridade? 

-Licenciatura.

Caracterização profissional

1. Há quantos anos leciona as disciplinas do grupo 430?

- Há 31 anos. 

2. Há quantos anos é profissionalizada

- Aguardei 9 anos para fazer a profissionalização, fi-la na Faculdade de Psicologia e 

Ciências  da  Educação  em  1  ano,  em  vez  de  2,  pois  já  lecionava  há  9  anos.  Sou 

profissionalizada há 22 anos.  
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3. Como classifica a situação socioeconómica da escola?

- Diversa. A escola é caracterizada por ter uma grande diversidade. Existem alunos 

com necessidades educativas especiais e alunos com problemas pessoais/ familiares graves 

e muito graves. 50% dos alunos são oriundos de outras freguesias, sendo que ¼ dos alunos 

vêm  de  fora  de  Lisboa.  A diferença  denota-se,  ainda  mais,  se  analisarmos  as  vias 

profissional e geral, pois na via profissional aquela situação agrava-se.

4. Há quantos anos leciona nesta escola?

- Há 21 anos.

5. Quais os papéis que desempenha na escola?

- Professora, coordenadora dos cursos técnico- profissionais e dos serviços jurídicos 

e Presidente do Conselho Geral.  

6. Dos papéis que mencionou na resposta anterior, qual(ais) os que mais gostou de 

desempenhar?

- Claramente o de professora.

Desenvolvimento do tema

7- Para cada disciplina, qual o conteúdo/unidade que prefere lecionar? Porquê?

- Em Economia A, o capítulo 10- As relações económicas internacionais (11º ano), 

as  balanças  retratam o  grau  de  abertura  da  nossa  economia,  dependência.  As políticas 

comerciais, a organização mundial do comércio, a Organização Mundial do Comércio são 

todos temas muito interessantes. 

Em Economia  C  (12º  ano)  a  última  unidade:  O  desenvolvimento  e  os  direitos 

humanos,  pois  toda  a  problemática  relacionada  com  os  direitos  humanos  é  muito 

motivadora. 

No 12º ano, agora com a nova carga horária semanal, para as disciplinas optativas, 

com menos 90 minutos por semana, optámos por eliminar a unidade pois era a que estava 

mais  relacionada  com  conceitos  adquiridos  em  anos  anteriores,  noutras  disciplinas, 

nomeadamente em geografia A. 

Penso  que  os  alunos  se  interessam  bastante  pela  unidade  4  de  Economia  C- 

Desenvolvimento e os Direitos Humanos, pois gostam de saber os seus direitos, conhecer 

mais sobre as questões relacionadas com a Justiça Social, Cidadania, Ecologia.
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No 12º ano a Escola Secundária Camões oferece as seguintes optativas: Economia 

C, Sociologia, Direito e Inglês.

8. Quais as disciplinas e ou conteúdos do grupo 430 pelas quais os alunos mais se 

interessam?

- O consumo (10º ano), pois relaciona-se muito facilmente com a vida do dia-a-dia, 

eles consomem no seu quotidiano. O consumismo é muito fácil de entender para eles de 

entender, a compra por impulso, as questões relacionadas com a moda. O consumerismo é 

um conceito que dá nome a algo que lhes é familiar: a reclamação. 

No 11º ano o alunos tendem a gostar mais das relações económicas internacionais, 

gostam de estudar as balanças.

9. O que pensa sobre o rigor científico dos manuais destinados à lecionação destas 

disciplinas?

- Os manuais adotados, na escola, para esta disciplina são os da texto e bem assim, 

em Economia C do 12º ano. Considero serem bons contudo os manuais estão a precisar de 

ser revistos, pois estão muito desatualizados. Pois como são edições de 2008 e 2009, a 

maior  parte  dos  gráficos  e  quadros  são  de  2005  e  2006  ou  de  anos  anteriores.  Ora 

considerando a evolução ocorrida desde então, nomeadamente o início da crise económica, 

e estando nós em 2012, quase 2013 as situações ilustradas e relatadas nos manuais são 

muitas vezes pouco elucidativas da realidade atual.  

10. Gosta de promover a autonomia dos alunos na aprendizagem? Como o faz?

- Sim, incentivando o gosto pela pesquisa, despertando a sua curiosidade através de 

leituras,  dedico,  por  vezes,  aulas  à  exploração de  notícias da imprensa,  observação de 

indicadores, discussão sobre assuntos do dia-a-dia. Às vezes peço-lhes que atualizem um 

determinado dado, indicador etc. 

11. Qual pensa ser o método de trabalho, nestas disciplinas, mais adequado com vista 

aos melhores resultados?

– Não nos podemos esquecer que a Economia A está sujeita a exame nacional e 

assim é importante relacionar os temas com a realidade e utiliza
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 adequadamente a terminologia económica.

12. Quais as maiores dificuldades evidenciadas pelos alunos, na aprendizagem dos 

conteúdos?

-  Há  conceitos/  conteúdos  muito  abstratos  para  a  idade  dos  jovens  visados. 

Considero  que,  em Economia  A o  capítulo  11 (11º  ano)-  A intervenção do Estado na 

Economia, é particularmente difícil por esses motivos. Ainda no 11º ano, o capítulo 9 da 

Contabilidade  Nacional  é  também difícil.  O capítulo  1  (10º  ano),  no que  se refere  ao 

conceito e interação dos agentes económicos. É complicado para eles percecionarem o que 

é  um  macroagente  económico,  a  ideia  que  o  agente  económico  Famílias  engloba  as 

famílias todas não é linear para eles.

Penso que, relativamente aos temas referidos, é difícil para os alunos a visualização 

da aplicação dos conceitos fazendo a ponte para a realidade.

13. Considera importante a diversificação de estratégias de ensino?

- Sem dúvida que é importante a diversificação de estratégias faz com que mais 

facilmente se consiga chegar a todos os alunos, pois cada um tem as suas preferências e 

ainda que as aulas se tornem mais interessantes e menos monótonas.

14. Sente que consegue despertar a curiosidade científica nos seus alunos? De que 

forma?

-  De  alguns  alunos.  Através  de  pesquisas,  atualização  dos  dados,  em  jornais, 

fazendo-lhes ver a relação dos conteúdos com a realidade.

15.  Considera  que  promove  a  reflexão  crítica  dos  seus  alunos  sobre  os  temas 

lecionados?

- Sim.

16. Quais considera ser os maiores obstáculos ao ensino e à aprendizagem?

- O número de alunos por turma, temos cerca de 30 alunos em cada turma, quando 

o ideal seria 20/22 alunos; programas desatualizados; deveria haver maior relação com a 

prática, com a aquisição de competências práticas. Os alunos acabam o 12º ano e muitas
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vezes não sabem o que é o Governo. Deveriam ser lecionadas mais competências de ordem 

prática  deixando-se  os  conteúdos  mais  teóricos  para  mais  tarde.  Se  assim  fosse  feito 

teríamos com certeza alunos mais preparados para entrar na universidade, no mundo real, 

cidadãos mais conscientes das questões práticas da vida, mais aptos a exercer o direito de 

voto que adquirem aos 18 anos. 

17. Relativamente à avaliação que instrumentos são mais utilizados e a pertinência 

dos mesmos (Exame Nacional, portfólio e trabalho de projeto)?

- O modelo de acesso ao ensino superior é compatível com o exame nacional, de 

modo que este exame, nestas circunstâncias, tem pertinência.

Os nossos critérios de avaliação são de 80% para os testes; 10% para trabalhos de 

grupo ou individuais e 10% para as atitudes, Economia A. Na Economia C, os critérios 

alteram-se, recaindo menor peso nos testes, apenas 60%, aumentando o peso dos trabalhos 

individuais ou de grupo para os 30% e os mesmos 10% para as atitudes.

18. Relativamente à diversificação de estratégias, de que forma os alunos adquirem 

competências ao nível da cidadania e da inserção no mundo do trabalho, através das 

disciplinas do grupo 430.

- Até ao 12º ano, os alunos têm pouco contacto com a realidade, seguindo, apenas, o 

que  lhes  é  proposto  pelas  várias  disciplinas,  deveria  haver  maior  relacionamento  com 

aquela, aliás como já foi dito antes nesta entrevista. 

19. Que relevância atribui à utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem 

destas disciplinas.

As TIC são bastante importantes no processo, não só pela atualização de dados que 

facilitam, como também pelas pesquisas que os alunos podem efetuar para além do manual 

permitindo-lhes aprofundar mais os temas e alargarem os seus conhecimentos alimentando 

a motivação e promovendo reflexão e satisfazendo a curiosidade. Não obstante, aqui na 

escola  temos  pouco  acesso  às  TIC,  uma  vez  que  há  poucas  salas  equipadas  com 

computadores e as mesmas destinam-se, prioritariamente, às aulas curriculares das TIC. Na 

Economia A os alunos não acedem a estas salas contudo, na Economia C, procuro utilizar a 

sala ocasionalmente. Esta utilização prende-se com o tipo de trabalhos que se desenvolvem 

ao  nível  do  12º  ano  e  com  os  seus  critérios  de  avaliação  (30%  para  trabalhos). 
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Uma vez que já excedemos o nosso tempo, terminaremos esta entrevista. 

Agradeço-lhe mais uma vez a atenção dispensada.

Entrevista realizada por Catarina Silva, 

para o mestrado, em ensino, da Economia e Contabilidade.
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           Autorização dos Encarregados de Educação

Somos estudantes do mestrado em ensino da economia e contabilidade da 
Universidade de Lisboa. 

No âmbito da unidade curricular de introdução à prática profissional - IPPIV 
necessitamos de recolher alguns dados junto dos alunos do Liceu Camões, de 
modo a elaborarmos o nosso trabalho académico.

Vimos por este meio solicitar a autorização a Vª Exª para que o seu educando 
responda às nossas questões.

Agradecemos a atenção.

Com os melhores cumprimentos,

Catarina M. Silva e Sofia Policarpo

                       Lisboa, 13 de janeiro de 2014

_______________________________________________________________

  Autorizo Não autorizo   

O Encarregado de Educação

_______________________________________________________________



ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES
CURSO de CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS
PLANIFICAÇÃO DE ECONOMIA  A – 10.º Ano

Objetivos gerais da disciplina:
Permitir aos alunos a aquisição de instrumentos fundamentais para o entendimento da dimensão económica da realidade social.
Levar os alunos a compreender a realidade económica nacional e mundial, analisá-la, discuti-la e  problematizá-la, recusando a ideia da existência de 
verdades únicas e definitivas.
Incentivar  nos alunos o gosto pelo conhecimento e pela compreensão dos grandes problemas do mundo atual e das suas constantes evoluções.  
Promover o rigor científico, o espírito crítico e a capacidade de agir, nomeadamente na resolução de problemas.
Contribuir para a interiorização de valores de tolerância, respeito pelas diferenças, democracia e justiça social, solidariedade e cooperação.
Contribuir para a formação do cidadão, educando para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento
Ano letivo: 2013/14 

Temas Unidades letivas Objetivos Metodologia/Recursos

Atividades de 
diagnóstico e de
integração dos 
alunos

(1.º período) • Integrar os alunos na turma
• Estabelecer regras de trabalho e de 

avaliação
• Sensibilizar para o estudo de questões 

socioeconómicas
• Diagnosticar conhecimentos e 

competências
• Estabelecer metodologias de trabalho 

individual e em grupo

• Diagnóstico de conhecimentos, 
competências e metodologias de trabalho 
adquiridos pelos alunos no ensino básico.

• A partir de notícias veiculadas nos meios 
de comunicação social sobre questões da 
atualidade, sensibilizar os alunos para a 
importância do estudo da Economia.

• Solicitar aos alunos o levantamento de 
exemplos de fenómenos económicos 
associados ao seu quotidiano.

• Promover na turma o gosto pelo debate.

1. 
A atividade 
económica e a
Ciência 

(1.º período)

1.1. Realidade social e Ciências 

• Identificar os fenómenos sociais como o 
objeto das Ciências Sociais

• Reconhecer a Economia como Ciência 
Social

• Recorrer a exemplos concretos de 
recursos escassos (petróleo, água, etc.), 
para que os alunos possam identificar o 
problema económico. 
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Económica Sociais
1.2. Fenómenos sociais e 

fenómenos económicos
1.3. A Economia como ciência – 

objeto de estudo
1.4. A atividade económica e os
       agentes económicos.

• Estabelecer a relação entre as diferentes 
dimensões da realidade social e as 
diferentes Ciências Sociais

• Definir o objeto da Economia
• Explicar em que consiste o problema 

económico
• Justificar a importância da escolha na 

atividade económica
• Indicar os principais agentes 

económicos
• Explicar as funções económicas 

desempenhadas pelos diferentes agentes 
económicos

• Levar os alunos a identificar os principais
agentes económicos através  do 
conhecimento do meio onde se inserem.

2. 
Necessidades e 
consumo

(1.º período)

2.1. Necessidades – noção e 
classificação

2.2. Consumo – noção e tipos de
       Consumo

 2.3. Padrões de consumo 
diferenças e fatores 
explicativos

       - fatores económicos
       - fatores extra-económicos

2.4. Evolução da estrutura do 
consumo em Portugal e na 
União Europeia

(1.º período)
2.5. A sociedade de consumo

2.6. Consumerismo e 

• Identificar os fatores económicos de que 
depende o consumo – rendimento, 
preços e inovação tecnológica

• Dar a noção de estrutura do consumo
• Calcular os coeficientes orçamentais
• Enunciar a lei de Engel
• Explicar de que modo os preços e a 

inovação tecnológica influenciam as 
escolhas dos consumidores

• Explicar de que modo os fatores
extra-económicos influenciam as 
escolhas dos consumidores 

• Comparar a evolução da estrutura do 
consumo em Portugal com a dos 
restantes países da União Europeia

• Definir e enquadrar historicamente a 
sociedade de consumo

• Caracterizar o fenómeno do consumo de 
massas

• Relacionar consumismo e 
endividamento das famílias 

• Distinguir consumismo de 
consumerismo

• Analisar dados estatísticos 
disponibilizados por organismos 
nacionais e internacionais

• Propor aos alunos a consulta de sítios na 
Internet sobre as temáticas  consumo e 
consumerismo
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responsabilidade social dos 
consumidores

2.7. A defesa dos consumidores 
em Portugal e na União 
Europeia

• Relacionar o consumerismo com
a necessidade de preservar o ambiente

• Explicar o papel das instituições 
portuguesas e da União Europeia na
defesa do consumidor

• Expor direitos e deveres do consumidor
3. 
A produção de 
bens e de serviços

(1.º período)

3.1. Bens – noção e classificação

3.2. Produção e processo 
produtivo. 

       Setores de actividade 
económica

3.3. Fatores de Produção – noção 
e classificação

3.3.1. Os Recursos Naturais

3.3.2. O Trabalho. A situação em 
Portugal e na União Europeia

3.3.3. O Capital – noção e tipos 
de capital

(2.º período)

3.4. A combinação dos fatores de 
produção

• Distinguir bens livres de bens 
económicos

• Caracterizar os diferentes tipos de bens 
económicos

• Definir produção
• Caracterizar o processo produtivo
• Caracterizar os setores de atividade 

económica
• Definir  e classificar os fatores de 

produção
• Reconhecer o problema da escassez de 

recursos face a necessidades ilimitadas
• Definir trabalho
• Calcular as taxas de atividade e de 

desemprego
• Interpretar valores das taxas de 

atividade e de desemprego
• Identificar custos e benefícios do 

desenvolvimento tecnológico
• Referir as causas do desemprego
• Identificar os tipos de desemprego
• Explicar o papel da educação/formação 

na valorização profissional dos 
indivíduos

•  Relacionar o desenvolvimento 
tecnológico com a terciarização da 
economia 

• Distinguir riqueza de capital
• Definir os diversos tipos de capital
• Distinguir a combinação dos fatores

• Classificar os bens indicados pelos 
alunos 

• Apresentação pelos alunos de exemplos 
concretos por si obtidos: 
 na Comunicação Social;
 na Internet;
 em  diversas fontes de informação.

• Promover debates entre os alunos da 
turma 
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produtivos a curto prazo da de longo 
prazo 

• Definir produtividade
• Calcular a produtividade
• Definir produtividade marginal
• Calcular a produtividade marginal
• Enunciar a lei dos rendimentos 

decrescentes 
• Definir os diferentes custos de produção
• Definir economias de escala
• Indicar os fatores que permitem as 

economias de escala
• Dar a noção de deseconomia de escala
• Indicar os fatores que contribuem para 

as deseconomias de escala

4. 
Comércio e moeda

(2.º período)

4.1. Comércio – noção e tipos
4.2. A evolução da moeda – 

formas e funções
4.3. A nova moeda europeia – o 

Euro
4.4. O preço de um bem – noção e
       componentes
4.5. A inflação – noção e medida
4.6. A inflação em Portugal e na 

União Europeia

• Explicar em que consiste a atividade da 
distribuição

• Justificar a importância da distribuição
• Identificar os diferentes circuitos de 

distribuição
• Identificar tipos de comércio
• Indicar alguns métodos de distribuição 
•  Justificar o aparecimento da moeda
• Descrever a evolução da moeda
• Caracterizar os vários tipos de moeda
• Explicar as funções da moeda
• Reconhecer a importância da moeda no 

desenvolvimento económico
• Relacionar a evolução tecnológica com 

o processo de desmaterialização da 
moeda

• Definir preço de um bem
• Relacionar o custo de produção de um 

bem com o seu preço
• Definir inflação
• Relacionar a inflação com o valor da 

• Efetuar uma visita de estudo ao Museu do 
Banco de Portugal

• Analisar dados estatísticos 
disponibilizados por organismos 
nacionais e internacionais

• Propor aos alunos a consulta de sítios na 
Internet sobre as temáticas em estudo
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moeda
• Relacionar a inflação com o poder de
     compra
• Interpretar o significado dos índices de 

preços no consumidor
• Calcular a taxa de inflação 
• Analisar a evolução da inflação em

Portugal
• Comparar a evolução da inflação em

Portugal com a dos restantes países da 
União Europeia

5. 
Preços e mercados

(2.º período)

5.1. Mercado – noção e exemplos 
de mercados

5.2. O mecanismo de mercado
5.2.1 A procura e a lei da procura
5.2.1. A oferta e a lei da oferta
5.3. Estrutura dos mercados

• Definir o conceito económico de 
mercado

• Diferenciar procura individual de 
procura agregada

• Representar graficamente a curva da 
procura

• Indicar as determinantes da procura 
• Relacionar as deslocações da curva da 

procura com as alterações nas suas 
determinantes

• Diferenciar oferta individual de oferta 
agregada

• Representar graficamente a curva da 
oferta

• Indicar as determinantes da oferta 
• Relacionar as deslocações da curva da 

oferta com as alterações nas suas 
determinantes

• Indicar os pressupostos teóricos do 
modelo de concorrência perfeita

• Constatar a inexistência desses 
pressupostos nas economias reais

• Representar graficamente as curvas da 
oferta e da procura

• Explicar o significado do ponto de 

• Realização de trabalhos de grupo
• Elaboração de esquemas-síntese
• Debates na aula
• Utilização de acetatos
• Consulta de sítios na Internet
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equilíbrio
• Caracterizar os diferentes tipos de 

mercado
6. 
Rendimentos e 
repartição dos
rendimentos

(2.º período)

6.1. A atividade produtiva e a 
formação  dos rendimentos

6.2. A repartição funcional dos 
rendimentos 

6.3. A repartição pessoal dos 
rendimentos

6.4. A redistribuição dos 
rendimentos

6.5. As desigualdades na 
repartição dos rendimentos 
em Portugal e na União 
Europeia

• Relacionar a atividade produtiva com a 
formação dos rendimentos

• Explicar o processo de repartição 
funcional dos rendimentos

• Definir salário
• Caracterizar as formas de remuneração 

do capital
• Distinguir repartição pessoal de 

repartição funcional dos rendimentos
• Verificar as desigualdades da repartição 

pessoal dos rendimentos
• Distinguir salário nominal de salário 

real
• Interpretar as curvas de Lorenz
• Explicar as limitações do rendimento 

per capita como indicador da repartição 
pessoal dos rendimentos

• Explicar em que consiste a 
redistribuição dos rendimentos

• Dar exemplos de impostos diretos
• Referir as componentes do rendimento

pessoal disponível
• Comparar a evolução da repartição dos 

rendimentos em Portugal com a UE 

• Realização de trabalhos de grupo
• Elaboração de esquemas-síntese
• Debates na aula
• Utilização de acetatos
• Consulta de sítios na Internet

7. 
Poupança e 
investimento

(3.º Período)

7.1. A utilização dos rendimentos 
– o consumo e a poupança

7.2. Os destinos da poupança. A
       importância do investimento

• Definir poupança
• Identificar os destinos da poupança
• Definir investimento
• Distinguir formação bruta de capital 

fixo de variação de existências
• Explicar a necessidade da formação de 

capital numa economia
• Distinguir os diversos tipos de 

investimento

• Realização de trabalhos de grupo
• Debates na aula
• Consulta de sítios na Internet
• Analisar dados estatísticos 

disponibilizados por organismos 
nacionais e internacionais

• Análise de notícias e de artigos da 
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7.3. O financiamento da atividade 
económica – 
autofinanciamento e 
financiamento externo

7.4. O investimento em Portugal e 
o investimento português no 
estrangeiro

• Explicar as funções do investimento na 
atividade económica 

• Justificar a importância da Investigação 
e Desenvolvimento na atividade 
económica

• Distinguir financiamento interno de 
financiamento externo

• Reconhecer o crédito bancário como 
uma forma de financiamento externo 
indireto

• Definir crédito
• Definir taxa de juro
• Indicar as principais funções 

desempenhadas pelos Bancos
• Identificar as diferentes formas de 

crédito
• Indicar as funções do crédito
• Definir instituição financeira
• Reconhecer o mercado de títulos como 

uma fonte de financiamento externo 
direto

• Comparar a evolução do investimento 
português no estrangeiro com a 
evolução do investimento estrangeiro 
em Portugal

imprensa escrita

7



PLANO DE MÉDIO PRAZO                                                      
CURSO: GERAL                                                                                                                                                                       ANO: 10º ANO
DISCIPLINA : ECONOMIA A                    UNIDADE LECTIVA 5: PREÇOS E MERCADOS                            
Nº de AULAS PREVISTAS: 6 AULAS (DE 90') 

FIO CONDUTOR: Reconhecer as diferentes estruturas de mercado e compreender que possibilitam o encontro entre os agentes económicos 
famílias e empresas não financeiras. Distinguir os mercados de concorrência perfeita e imperfeita, identificando a forma como atuam face à 
concorrência.  Fundamentar  como  a  concentração  empresarial  pode  influenciar  a  estrutura  de  mercado  tanto  ao  nível  nacional  como 
internacionalmente. Analisar casos reais como forma de compreensão, aplicação e análise reflexiva do conteúdo.  

Conteúdos Competências
centrais

       Objetivos Métodos/
 Estratégias

Recursos Calenda
rização

Avaliação

5.1. Noção e 
exemplos de 
mercados

    5.2.1. A Procura e 
     a Lei da Procura

- Acolher o 
conceito de 
mercado 
como o 
confronto 
entre a oferta 
e a procura e 
não como 
um local 
exclusivame
nte físico

-Compreender o 
que é o mercado e 
que existem 
diferentes tipos de 
mercado

-Dar uma noção 
conceptual de 
mercado

-Explicar como 
funciona o mercado 

-Enunciar tipos de 
mercado

-Visualização de um 
vídeo de 
sensibilização para o 
conteúdo a lecionar

-Através do recurso ao 
método expositivo 
(PPT) e interrogativo, 
a aula iniciar-se-á com 
a exposição dos 
conceitos relacionados 
o que é o conceito de 
mercado e os tipos de 
mercado. Procurar-se-
á que os alunos 

-Manual 

      - Manual 
      interativo

-Caderno de 
atividades

-PPT

-Bases de 
dados

-Internet 

1 aula -Observação 
direta: grelha de 
registo de 
comportamentos 
em sala de aula

-Qualidade das 
respostas às 
interrogações

-Qualidade das 
intervenções

-Observação 
direta da 
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  5.2.2. A Oferta e a 
     Lei da Oferta

-Reconhecer 
que o 
mercado 
apresenta 
várias 
dimensões: 
económica, 
social, 
ambiental

-Agir como 
agente 
responsável 
aquando da 
sua 
intervenção 
na atividade 
económica

-Legitimar o 
mercado de 
concorrência 
perfeita 
como um 
mercado 
teórico e não 
real

- Apresentar o 
conceito de procura

- Enunciar a Lei da 
Procura 

-Analisar a 
influência dos 
fatores que 
determinam a 
procura

-Conhecer as 
características 

reconheçam a 
diversidade de 
mercados e que têm 
natureza diversa. 

-Apresentação de um 
PPT sobre a Procura, a 
Lei da Procura e os 
fatores determinantes 
da procura.
Pretende-se que os 
alunos analisem como 
os fatores 
condicionam o 
comportamento da 
curva da procura.

-Resolução de uma 
ficha de trabalho

-Correção da ficha 
formativa

-Jornais 
(diários e 
semanários, 
regionais e 
nacionais e 
internacionais) 

-Estatísticas 
disponibilizad
as por 
organismos 
nacionais e 
internacionais 
(INE, 
Ministérios, 
Comissões de 
Coordenação 
Regional, 
Autarquias, 
Comissão 
Europeia e 
Parlamento 
Europeu, 
instituições da 
ONU, OCDE, 
etc.) 

-Programas de 
televisão 

1 aula

participação em 
aula: grelhas de 
observação

- Ficha formativa

-Observação 
direta: grelha de 
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5.3. Estrutura dos 
mercados

     5.3.1. O preço de 
     equilíbrio e a 
     quantidade de   
     equilíbrio

-Entender 
que, na 
economia, o 
preço se 
forma 
através do 
número de 
vendedores 
que atuam 
no mercado 
de um certo 
bem

fundamentais da 
oferta

-Dar uma noção de 
oferta

-Diferenciar oferta 
individual de oferta 
agregada 

- Enunciar a Lei da 
oferta

-Enunciar os 
determinantes da 
oferta

-Através do recurso ao 
método expositivo 
(PPT) e interrogativo, 
a aula iniciar-se-á com 
a exposição dos 
conceitos relacionados 
a Oferta, a Lei da 
Oferta e suas 
determinantes. 

-Visualização de um 
vídeo de consolidação 
do conteúdo lecionado

-Apresentação de um 
PPT sobre o preço e a 
quantidade de 
equilíbrio.
O mecanismo de 
mercado. 

-Visualização de um 
vídeo de consolidação 
do conteúdo lecionado

-Teste interativo

informativos e 
documentais

 

registo de 
comportamentos 
em sala de aula

-Qualidade das 
respostas às 
interrogações

-Qualidade das 
intervenções
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5.3. Estrutura dos 
mercados

     5.3.2. Mercado   
       de concorrência 
       imperfeita

          -Monopólio

          -Oligopólio

          -Concorrência 
          monopolística

-Compreender os 
pressupostos do 
modelo de 
concorrência 
perfeita

-Indicar os 
pressupostos 
teóricos do modelo 
de concorrência 
perfeita 

-Constatar a 
inexistência desses 
pressupostos nas 
economias reais 

-Explicitar que a 
falha num dos 
pressuposto do 
modelo de 
concorrência 
perfeita se traduz 
na existência de 
modelos de 
concorrência 
imperfeita

-Indicar as 

-Testes interativos 
para consolidação de 
conhecimentos da aula 
anterior
-Visualização de um 
vídeo de consolidação 
do conteúdo 
lecionado: mecanismo 
de mercado

-Através do recurso ao 
método expositivo 
(PPT) e interrogativo, 
a aula iniciar-se-á com 
a exposição dos 
conceitos relacionados 
as estruturas de 
mercado de 
concorrência perfeita 
e imperfeita

-Visualização de um 
vídeo de consolidação 
do conteúdo 
lecionado: estruturas 
de mercado.
http://www.youtube.c
om/watch?
v=ne88pFgLcJc

-Manual 

      - Manual 
      interativo

-Caderno de 
atividades

-PPT

-Bases de 
dados

-Internet 

-Jornais 
(diários e 
semanários, 
regionais e 
nacionais e 
internacionais) 

-Estatísticas 
disponibilizad
as por 
organismos 
nacionais e 
internacionais 
(INE, 

1 aula -Observação 
direta: grelha de 
registo de 
comportamentos 
em sala de aula

-Qualidade das 
respostas às 
interrogações

-Qualidade das 
intervenções

-Observação 
direta: grelha de 
registo de 
comportamentos 
em sala de aula

-Qualidade das 
intervenções às 
interrogações e 
contribuição para 
a “chuva de 
ideias”

4
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    5.3.2. Mercado de 
    concorrência     
    imperfeita

       -A concentração 
        empresarial

-Aquisições

-Fusões

-Interiorizar 
que  a 
concentração 
empresarial 
poderá 
conduzir a 
formas 
distorcidas 
de mercado 
que 
implicam 
abuso de 
posição 
dominante

-Pensar a 
economia 
portuguesa e 
o o mercado 
português 
como um 
espaço 
pertencente à 
União 
Europeia e 
inserido num 
mundo 
globalizado

características dos 
tipos de mercados 
de concorrência 
imperfeita: 

   - Monopólio 

   - Oligopólio

   - Concorrência    
   monopolística 

-Conhecer o 
funcionamento dos 
tipos de mercado 
que integram a 
estrutura 
imperfeita

-Explicitar as 
características do 
Monopólio 

-Descrever as 
características do 
Oligopólio
-Enumerar as 

-Vídeo de 
sensibilização com 
guião de visualização 
para “chuva de 
ideias”.
Porque é que a 
concorrência importa?

http://www.youtube.c
om/watch?
v=S331j1qFipw

-Através do recurso ao 

Ministérios, 
Comissões de 
Coordenação 
Regional, 
Autarquias, 
Comissão 
Europeia e 
Parlamento 
Europeu, 
instituições da 
ONU, OCDE, 
etc.) 

-Manual 

      - Manual 
      interativo

-Caderno de 
atividades

-PPT

-Bases de 
dados

-Internet 

1 aula -Qualidade das 
intervenções
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http://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw
http://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw
http://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw


-Perceber a 
importância 
da eficiência 
e da 
competitivid
ade num 
universo 
concorrencia
l

-Promover a 
capacidade 
de intervir na 
economia, 
como agente 
económico, 
de forma 
construtiva 

características da 
Concorrência 
monopolística

-Compreender que 
a existência de 
concorrência traz 
benefícios

-Para a os 
consumidores
-Para as 
empresas

-Conhecer os três 
tipos de mercado 
de concorrência 
imperfeita

       -Para a os    
      consumidores
      -Para as            
       empresas

-Explicitar as 
características do 
Monopólio 

método expositivo 
(PPT) e interrogativo, 
a aula iniciar-se-á com 
a exposição das 
características 
relacionados os tipos 
de mercado de 
concorrência 
imperfeita. Esta 
exposição é 
intercalada com o 
visionamento de 
vídeos que fazem a 
articulação  com a 
realidade: 

    - Monopólio    
    (slides 35-38)

http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=LpV0JrPPBoo

  - Oligopólio   
  (slides 39-40)

http://www.youtube.c
om/watch?

-Jornais 
(diários e 
semanários, 
regionais e 
nacionais e 
internacionais) 

-Estatísticas 
disponibilizad
as por 
organismos 
nacionais e 
internacionais 
(INE, 
Ministérios, 
Comissões de 
Coordenação 
Regional, 
Autarquias, 
Comissão 
Europeia e 
Parlamento 
Europeu, 
instituições da 
ONU, OCDE, 
etc.) 

-Programas de 

6

http://www.youtube.com/watch?v=WpORaOPfffo
http://www.youtube.com/watch?v=WpORaOPfffo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LpV0JrPPBoo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LpV0JrPPBoo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LpV0JrPPBoo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LpV0JrPPBoo


-Articulação do 
conceito com casos 
reais 

-Descrever as 
características do 
Oligopólio

-Articulação do 
conceito com casos 
reais 

-Enumerar as 
características da 
Concorrência 
monopolística

-Articulação do 
conceito com casos 
reais 

- Comparar as 
características dos 
três tipos de 
mercado através de 
um quadro.
(Samuelson & 
Nordhaus)

v=WpORaOPfffo

http://www.youtube.c
om/watch?
v=Icm1L_RbcWM

http://www.youtube.c
om/watch?
v=IVndvFoQt34

  - Concorrência   
  monopolística     
 (slides 35-38)

http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=HrQU40jMg
Ww

http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_det  ailp  
age&v=tzTmvYSOetI

-Exposição de quadro 
síntese
(slides 44-45)

televisão 
informativos e 
documentais

- Livro 
científico -Atenção e 

interesse pelo 
vídeo

-Contribuição 
interventiva e 
pertinente para a 
reflexão
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tzTmvYSOetI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tzTmvYSOetI
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http://www.youtube.com/watch?v=IVndvFoQt34
http://www.youtube.com/watch?v=IVndvFoQt34
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http://www.youtube.com/watch?v=Icm1L_RbcWM
http://www.youtube.com/watch?v=Icm1L_RbcWM
http://www.youtube.com/watch?v=WpORaOPfffo


- Compreender as 
características da 
concentração 
empresarial

– Nas 
aquisições

– Nas fusões

-Articulação do 
conceito com casos 
reais 
-Articulação do 
conceito com casos 
reais 

-Exposição de um 
PPT sobre a 
concentração 
empresarial.
(slides 46-53)

-Vídeos de articulação 
com a realidade:

Aquisições

Aerospace giant
http://www.youtub  e.c  
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=lNF6ODrvdw
8

-Fusões
Loyds
http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=Dng7tPseAW
M
Caso Telefónica/Vivo
http://www.youtube.c
om/watch?

-Observação 
direta: grelha de 
registo de 
comportamentos 
em sala de aula

-Qualidade das 
intervenções às 
interrogações e 
atenção ao PPT

-Quantificação 
do número de 
respostas certas e 
do trabalho 
cooperativo 
desenvolvido 
pelos alunos 
dentro de cada 
grupo

8

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rT-2Ciov_sA
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 5.3.2. Mercado de  
    concorrência     
    imperfeita

       -A concentração 
        empresarial

-Promover a 
compreensão, 
aplicação e 
análise reflexiva 
do conteúdo da 
unidade

-Impulsionar o 
trabalho 
cooperativo

- Identificar casos 
reais 

- Compreender as 
características da 
concentração 
empresarial

– Nas 
aquisições

– Nas fusões

- Indicar as 
vantagens da 
concentração 
empresarial

feature=player_detailp
age&v=rT-2Ciov_sA

-Promoção das 
reflexão crítica através 
de uma reflexão final 
sobre fusões e 
aquisições- Qual seu o 
objetivo?

- Pesquisa no âmbito 
da pesquisa de casos 
reais

-Através do recurso ao 
método expositivo 
(PPT) e interrogativo, 
a aula iniciar-se-á com 
a exposição dos 
conceitos relacionados 
com a concentração 
empresarial.

   - Concentração 
empresarial  
    (slides 46-53)

      -internet

-Manual 

      - Manual 
      interativo

-Caderno de 
atividades

-PPT

-Bases de 
dados

1 aula

1 aula

-Guião de 
observação do 
vídeo

-Análise da 
capacidade de 
expressão do 
pensamento 
reflexivo e 
crítico

-Guião de 
trabalho de grupo 
para pesquisa 
informática
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rT-2Ciov_sA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rT-2Ciov_sA


- Distinguir fusão de 
aquisição

- Explicar os vários 
tipos de fusão

-Explicitar o que se 
entende por:

• Cartel
• Trust
• Holding

-Articulação dos 
conceitos com casos 
reais 

- Relacionamento 
com as Novas 
Tecnologias-tema 
do relatório de 
prática de ensino 
supervisionada

-Visionamento de 
OPA sobre o Benfica
http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=Va2QXM7otX
Q

-Snapchat recusa 
oferta de 3 mil 
milhões de dólares do 
Facebook

http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=fw7OgV2NVt
c

-Realização de um 
“Quiz” de 30 
perguntas de Escolha 
Múltipla sobre o 
conteúdo lecionado na 
unidade Preços e 
Mercados, como 
forma de avaliação 
formativa.
Divisão da turma em 
três grupos e cada 

-Internet 

-Jornais 
(diários e 
semanários, 
regionais e 
nacionais e 
internacionais) 

-Estatísticas 
disponibilizad
as por 
organismos 
nacionais e 
internacionais 
(INE, 
Ministérios, 
Comissões de 
Coordenação 
Regional, 
Autarquias, 
Comissão 
Europeia e 
Parlamento 
Europeu, 
instituições da 
ONU, OCDE, 
etc.) 

-Observação 
direta da 
participação 
em aula: 
grelhas de 
observação

-Grelha
de 
observação 
de atitudes e 

10
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grupo tem um porta-
voz que dará a 
resposta, ordenada, de 
cada grupo. 

-Visionamento de uma 
entrevista aos CEO de 
duas empresas 
oligopolistas Apple e 
Microsoft: Steve Jobs 
e Bill Gates, 
respetivamente
http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=Ag_zufuTmj8

Índia - o (novo) foco 
das tecnológicas

http://www.youtube.c
om/watch?
feature=player_detailp
age&v=rjSRYgoS0pg

Reflexão final
em grupo

-Programas de 
televisão 
informativos e 
documentais

- internet

comportamen
tos:
 -assiduidade 
-pontualidade 
-participação 
nos trabalhos 
de grupo
-participação 
em aula
- nível de 
empenhamen
to e 
qualidade 
dessa 
participação

-Prova  de 
avaliação 
formativa 
(quiz)
com trinta 
questões de
escolha 
múltipla
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BANGLADESH

● Nasceu a 28 de junho de 1940

● Na aldeia de Bathua, em Chittagong
 

● 13 irmãos dos quais 5 morreram durante a infância  

● O seu pai tinha uma loja de jóias; a sua mãe 
ajudava os pobres



PERCURSO ACADÉMICO

● Escola primária em Lamar Bazar

● Escola secundária de Chittagong

● Licenciou-se na Universidade de Daca

● Doutorou-se na Universidade de Vanderbilt nos E.U.A. 



PERCURSO PROFISSIONAL

● Professor-assistente de Economia na Universidade do Mé-
dio Tennessee
 

● Regressou ao seu país, onde foi professor de economia na 
Universidade de Chittagong

● Economista e banqueiro

BANCO GRAMEEN 
Surge em 1976 



AS NECESSIDADES DO POVO

● Num Bangladesh empobrecido e recém-separado do Pa-
quistão, situado em zona de catástrofes naturais

● Em 1976 constata dificuldades de pessoas carenciadas

● Não conseguiam obter empréstimos

● Eram-lhes exigidas grandes 
garantias

● Pediam-lhes juros muito altos



COMO SURGIU A IDEIA DO BANCO GRAMEEN?

● Fazer face às necessidades sentidas pelo povo

● Possibilitar a compra de materiais para trabalho
  

● Criar via de implementação de negócios

● Promover o aumento da riqueza do país

● Diminuir o desemprego



COMO ATUA O GRAMEEN?

● Desenvolve o conceito de microcrédito

● Ajuda as pessoas mais pobres a obterem empréstimos 
bancários

● Empresta sem garantias nem papéis

● Acredita nas pessoas e nos seus
projetos



PRÉMIO NOBEL DA PAZ

● Em 2006 foi laureado Prémio Nobel da Paz

● É autor do livro “Banker to the poor”

● Pretende acabar com a pobreza através do banco que fun-
dou

● De acordo com Yunus, 
“É impossível ter paz com pobreza”  



REFLEXÕES FINAIS

● Este banco é sobretudo procurado por mulheres (97% do 
total dos beneficiários)

● A taxa de recuperação é de 98,85%

● A paz e o desenvolvimento constrói-se todos os dias, por 
cada um de nós. Há Homens que nos iluminam o caminho. 
 



WEBGRAFIA

● www.anafabio.webnode.pt

● http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/.../Yunus-bio.html

● Www.grameen-info.org/index.php?option
=com_content&task=view&id=329&=363

● Myciw.org/forums/showthread.php?t=1947

● www.wikipedia.pt

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/.../Yunus-bio.html
http://Www.grameen-info.org/index.php?option


ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES
CURSO de CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

EXERCÍCIOS DE ECONOMIA  A 
Unidade 5–  Preços e Mercados – 10.º G

NOME:_____________________________________________________________ Nº_____

Responda às seguintes questões:

1- Apresente uma noção de mercado.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2- Porque razão o mercado já não é exclusivamente um local de troca?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3- Apresente uma noção de mercado de trabalho.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4- Apresenta uma noção de procura.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5- Relaciona procura individual e procura agregada.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6- Enuncia a Lei da Procura.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7- Indica cnco fatores que possam influenciar a procura, para além do preço.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



8- Distingue variação da procura ao longo da curva de variação de curva da procura.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9- Em que curva situarias as seguintes alterações relativas à curva inicial P (mantendo-se tudo 
    o resto constante)?

• Aumentos demográficos;
_____________________________________________________________________

• Diminuição do rendimento disponível dos consumidores;
_____________________________________________________________________

• Aumento do preço dos bens substitutos;
_____________________________________________________________________

• Aparecimento no mercado de um bem concorrencial.
_____________________________________________________________________

Desafio para a próxima aula

Com o objetivo de construirmos um site, em conjunto, pede-se o seguinte: 

• Procure na internet, livremente, vídeos, documentários, cartoons, notícias, ou outros 
textos sobre os temas Mercados e Procura.

• Envie, por favor, o material recolhido, até dia 23 de fevereiro de 2014 (véspera da 
próxima aula), para o seguinte e-mail: catarina.silva2@campus.ul.pt
  

Obrigada!

mailto:catarina.silva2@campus.ul.pt


Porque a concorrência importa?
http://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw

Algumas traduções prévias espanhol-português:

• Competência = concorrência; gañas = vontade; calle = rua; tienda/tiendita = loja/lojinha

Questões:

1. Porque é que a concorrência nos benefícia enquanto consumidores?
2. O que se passa no mercado quando não há concorrência?
3. Apenas perdem os consumidores com a falta de concorrência?
4. Qual o benefício tripartido para o consumidor?

Respostas às questões:

1. Porque é que a concorrência nos benefícia enquanto consumidores?

- Quando as empresas competem, preocupam-se em melhorar os seus produtos e serviços; 
atrair cada vez mais consumidores; melhorar os preços; oferecer uma gama mais ampla de 
produtos e de melhor qualidade.
 

2. O que se passa no mercado quando não há concorrência?

– Os consumidores não têm outra alternativa, no caso dos monopólios. Estes podem 
abusar da posição dominante, cobrando preços muito altos, ou fornecendo bens e 
serviços de fraca qualidade.

– Menor variedade de produtos no mercado.
– As empresas não prestam atenção às necessidades dos consumidores.

3. Apenas perdem os consumidores com a falta de concorrência?

– Não, também perdem as empresas que se vêem impedidas de competir em situação de 
igualdade.

– Por vezes há casos de barreiras legais que impedem novas empresas de entrar no 
mercado.

– Chegam a acontecer práticas abusivas como a exigência de exclusividade na venda de 
alguns produtos, imposta por certas empresas.

– Perde o país: 
– menos investimento;
– menos emprego;
– menos inovação;
– menos crescimento económico.  

4. Qual o benefício tripartido para o consumidor?

mais opções de compra + menor preço + melhor qualidade

http://www.youtube.com/watch?v=S331j1qFipw


Guião de visualização do vídeo Bill Gates Vs Steve Jobs?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ag_zufuTmj8

Entrevista gravada no 2º semestre de 2007.
Esta é a 2ª parte de uma conversa de três partes.

Questões:

1. Qual o grande segredo da Apple?
2. A variedade e a inovação são positivas neste tipo de mercados?
3. Qual o primeiro passo na transformação que Jobs operou ao nível do software?
4. E o 2º passo?
5. E o 3º passo?
6. Porque é que não foi fácil desenvolver o iphone?
7. O que se pretende para o futuro em termos de características dos produtos?

Respostas às questões:

1. A Apple vê-se a si própria como uma empresa de software. Não existem muitas mais 
empresas de software e a Microsoft é uma delas.
 

2. Sim, para eliminar a concorrência. 
A Microsoft apostou em PC's, telefones e robôs.
Segundo Bill Gates estamos, atualmente, num dos maiores períodos de invenção. 

3. A campanha publicitária subordinada ao tema: “Think different”. Com este slogan, Jobs 
quer lembrar aos consumidores o que a Apple representa, isto é, uma maneira 
completamente diferente de se pensar em computadores pessoais. 

4. Um computador com um design completamente diferente: branco e de plástico translúcido.

5. Um passo que vai revolucionar completamente a indústria da tecnologia. Passa por pensar 
num comprador não apenas como um aparelho que serve para resolver coisas, mas como o 
centro de toda a vida das pessoas.

6. Toda a superfície da tela deveria ser usada; sem botões; tecnologia interativa e Jobs tinha 
como ideia a precedência em relação ao tablet.

7. Funcionalidade; fala e visão.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ag_zufuTmj8


UNIDADE 5-
PREÇOS E MERCADOS

18-02-201 4

1



PROGRAMA DE ECONOMIA A
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

18-02-201 4

2

            
UNIDADE 5 – Preços e mercados 

● Com esta unidade pretende-se que os alunos compreendam o 
conceito economico de mercado, bem como o seu funcionamento, o 
qual resulta da interacao que se estabelece entre os compradores – 
procura – e os vendedores – oferta. 

● O ponto de intersecao entre as curvas da procura e da oferta e o 
ponto de equilibrio do mercado, o qual reflete as variacoes das curvas 
da procura e da oferta em funcao do preco bem como das suas 
outras determinantes. 

● Contudo, nas economias reais, os mercados nao funcionam desta 
forma; isto e, não existe uma situação de concorrência perfeita.

● Deste modo, tambem se pretende que os alunos conheçam o 
funcionamento de outros tipos de mercados – concorrência 
imperfeita (monopólio, oligopólio e concorrência monopolística). 



SUBUNIDADES

18-02-201 4
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● 5.1 - Nocao e exemplos de mercado

● 5.2 -O mecanismo de mercado

● 5.2.1 – A procura e a Lei da Procura
● 5.2.2 – A oferta e a Lei da Oferta

● 5.3 – Estrutura dos mercados

● 5.3.1  - Preco de equilibrio e 
quantidade de equilibrio: mercado 
de concorrência perfeita

● 5.3.2  - Mercado de concorrência 
imperfeita  



OBJETIVOS GERAIS

24-02-201 4
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● Compreender o mecanismo do 
mercado

● Conhecer as caracteristicas 
fundamentais da procura e da oferta

● Conhecer o funcionamento de 
diferentes tipos de mercado



NOÇÃO DE MERCADO

● O conceito de mercado evoluiu ao longo do 
tempo. Hoje, nem sempre corresponde a um local 
fisico

18-02-201 4
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● A cada bem corresponde um mercado; a cada 
mercado corresponde um bem

● Mercado e o local, em sentido fisico ou abstrato, 
onde a oferta e a procura de um bem se 
compatibilizam a um determinado preço  

● Mercado e todo o processo pelo qual 
compradores e vendedores chegam a um acordo 
ou ponto de equilibrio, expresso por um preco e 
uma quantidade que satisfaz ambas as partes 



EXEMPLOS DE MERCADO

● Conceito associado ao tipo de bens 
transacionados: Mercado automovel; Mercado do 
ouro, Mercado do peixe
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● Conceito associado à natureza economica dos 
bens transacionados: Mercado financeiro; 
Mercado imobiliário; Mercado do trabalho 

● Conceito associado ao criterio geográfico: 
Mercado nacional; Mercado intracomunitário; 
Mercado extracomunitário; Mercado Europeu 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=02JH04agKFQ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=02JH04agKFQ


ENVIO DE LINK ALUNO
Dr. Nuno Cardoso está no BESI em Nova Iorque - 22/02/2014 | 00:00 | Dinheiro Vivo 
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A MÃO INVISÍVEL

● A mao invisivel de Adam Smith

http://www.youtube.com/watch?v=EHXWI5tsbHs

18-02-201 4

8

● Adam Smith

http://www.youtube.com/watch?v=pSOIwtFMjfs

http://www.youtube.com/watch?v=EHXWI5tsbHs
http://www.youtube.com/watch?v=pSOIwtFMjfs


COMPREENDER 
O MECANISMO DE MERCADO

● Trata-se da livre iniciativa dos agentes 
economicos, que movidos pelos seus interesses, 
interagem, decidindo as quantidades a 
transacionar e os respetivos precos   

18-02-201 4
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● Compatibiliza a oferta agregada de um bem com a 
respetiva procura agregada

Oferta agregada  ≠  Oferta individual

Procura agregada  ≠  Procura indivdual



A PROCURA
A LEI DA PROCURA

● A Procura- Nem sempre adquirimos os bens que 
procuramos. É neste sentido que a procura e uma 
intencao de compra

● A Procura individual- Corresponde à quantidade 
de um bem que cada individuo deseja consumir 
para certo preco   

● A Procura agregada- Representa o somatorio de 
todas as procuras individuais para esse nivel de 
precos

● Lei da Procura- A quantidade procurada de um 
bem varia na razao inversa do respetivo preco
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A CURVA DA PROCURA
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A procura agregada pode ser ilustrada atraves de uma curva – a curva da 
procura – que representa o lugar geometrico dos pontos correspondentes 
a diferentes quantidades que os compradores desejam, em funcao dos 
respetivos niveis de precos, como se pode ver na tabela.

 
Pontos Preços Quantidades

A 10 10

B 5 14

C 3 20

http://www.youtube.com/watch?v=hlJEZdCRHmI

http://www.youtube.com/watch?v=hlJEZdCRHmI


PRINCIPAL FATOR 
DETERMINANTE DA PROCURA
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● O Preco

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da procura não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da procura não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

    
Este comportamento deve-se a dois efeitos:

– O efeito substituicao

– O efeito rendimento   

Este comportamento deve-se a dois efeitos:

– O efeito substituicao

– O efeito rendimento   



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA PROCURA
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●  O rendimento

●  As preferências dos consumidores 
(condicionadas, nomeadamente, pela 
publicidade e pela moda)

●  Os precos dos outros bens

Cada vez que há variacao em 
qualquer uma das determinantes da 
procura, a sua curva desloca-se para 
a direita ou para a esquerda   



O RENDIMENTO
18-02-201 4
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– Quando o rendimento aumenta, a 
procura por bens normais aumenta, 
mantendo-se tudo o resto 
constante- Curva direita

– Quando o rendimento aumenta, a 
procura por bens inferiores diminui, 
mantendo-se tudo o resto 
constante- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



AS PREFERÊNCIAS 
DOS CONSUMIDORES
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– Quando os gostos dos 
consumidores tendem mais para 
um determinado bem, a curva da 
procura desloca-se para a direita 

– Quando os gostos dos 
consumidores tendem menos 
para um determinado bem, a 
curva da procura desloca-se para 
a esquerda 

(O inverso tambem e verdadeiro)(O inverso tambem e verdadeiro)



OS PREÇOS DE OUTROS BENS
18-02-201 4
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- Bens complementares

Se o preco do bem Z, complementar 
de X, aumentar, a quantidade 
procurada do bem Z diminui, e 
tambem diminui a procura do bem X     

– Bens substitutos

Se o preco do bem W, substituto de X, 
aumentar, a quantidade procurada do 
bem W diminui e aumenta a procura do 
bem X      

(O inverso tambem e verdadeiro)(O inverso tambem e verdadeiro)



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA PROCURA

18-02-201 4
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– Acesso ao credito    

– Populacao    

– Marketing/Publicidade    



A OFERTA
A LEI DA OFERTA

● A Oferta- Nem sempre aquilo que os 
produtores/vendedores estao dispostos a vender 
e o que vendem efetivamente. É neste sentido 
que a oferta e uma intencao de venda

● A Oferta individual- Corresponde à quantidade de 
um bem que cada produtor/vendedor deseja 
vender a um certo preco   

● A Oferta agregada- Representa o comportamento 
global, no mercado, dos produtores de 
determinado bem, tendo em conta a quantidade e 
o custo dos fatores produtivos, os recursos e a 
tecnologia disponiveis 

● Lei da Oferta- A quantidade oferecida de um bem 
varia na razao direta do respetivo preco

24-02-201 4
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A CURVA DA OFERTA
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A procura agregada pode ser ilustrada atraves de uma curva – a curva da 
oferta  – que representa o lugar geometrico dos pontos correspondentes a 
diferentes quantidades que os proddutores desejam oferecer, em funcao dos 
respetivos niveis de precos, como se pode ver pelo gráfico.

 
Pontos Preços Quantidades

A P1 Q1

B P2 Q2

C P3 Q3

http://www.youtube.com/watch?v=Hw2toRT-v20

http://www.youtube.com/watch?v=Hw2toRT-v20


PRINCIPAL FATOR 
DETERMINANTE DA OFERTA

24-02-201 4
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● O Preco

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da oferta não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da oferta não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

    Este comportamento deve-se:

– À Lei dos Rendimentos Decrecentes

(Sao necessários cada vez mais fatores 
produtivos para produzir uma unidade do 
bem X. Assim so a precos mais elevados 
a quantidade pode aumentar )

Este comportamento deve-se:

– À Lei dos Rendimentos Decrecentes

(Sao necessários cada vez mais fatores 
produtivos para produzir uma unidade do 
bem X. Assim so a precos mais elevados 
a quantidade pode aumentar )



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA OFERTA
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●  Custos de producao

- custos salariais; preco das materias-
primas; outros custos de producao

●  Alteracoes tecnologicas

●  Sazonabilidade

● Condicoes climáticas

● Expetativas dos produtores

Cada vez que há variacao em qualquer uma 
das determinantes da oferta, a sua curva 
desloca-se para a direita ou para a 
esquerda   



CUSTOS DE PRODUÇÃO
L = PV - PC
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– Quando os custos de producao 
diminuem, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X, pois terao mais lucro- 
Curva direita

– Quando os custos de producao 
aumentam, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
menos do bem X, pois terao menos 
lucro- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



ALTERAÇÕES TECNOLÓGICAS
24-02-201 4
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– Quando ocorre inovacao tecnologica, 
pressupoem-se mais producao e com 
maior eficiência. Logo, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X, pois terao mais lucro- 
Curva direita

– Quando ocorre desinovacao tecnologica, 
pressupoem-se menos producao e com 
menor eficiência. Logo, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
menos do bem X, pois terao menos 
lucro- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



SAZONABILIDADE
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
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– Quando, devido à sazonabilidade, há 
mais producao, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X- Curva direita

(O inverso tambem e verdadeiro)

– Quando as condicoes climáticas sao 
favoráveis ao bem X, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X- Curva direita

(O inverso tambem e verdadeiro)



EXPETATIVAS DOS PRODUTORES
24-02-201 4
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– Quando se antecipa uma alteracao dos 
precos no futuro, os produtores tomam 
medidas, antecipadamente, para se 
precaverem face à evolucao esperada.   

– Se as previsoes apontarem para uma 
subida dos precos, os produtores vao 
restringir a oferta, aumentando stocks, 
reservando uma maior oferta para 
quando o preco subir efetivamente, pois 
nessa altura terao mais lucro - Curva 
esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



PONTO DE EQUILÍBRIO 24-01-201 4
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● Preco ao qual compradores e vendedores 
estao dispostos a transacionar a mesma 
quantidade 

● O ponto de equilibrio, cujas coordenadas sao 
(Qe, Pe), e representado, graficamente, pelo 
ponto de intersecao entre as curvas da 
procura e oferta



RESTABELECIMENTO DE NOVOS 
PONTOS DE EQUILÍBRIO
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● Precos abaixo do Pe geram situacoes de 
excesso de procura

● Precos acima do Pe geram situacoes de 
excesso de oferta



PRESSUPOSTOS DO MODELO
DE CONCORRÊNCIA PERFEITA
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Basta que apenas um dos pressupostos 
se nao verifique  para que já nao 
estejamos na presenca de um modelo de 
concorrência perfeita

● Mobilidade dos fatores de producao
 (capital e trabalho)

● Atomicidade

● Transparência do mercado

● Liberdade de entrada (e saida) do mercado

● Homogeneidade dos bens



LIBERDADE DE ENTRADA E DE SAÍDA
NO MERCADO
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● Entrada de produtores/vendedores no mercado 
sem qualquer entrave

Ex:  Se um agricultor decidir deixar de cultivar 
cenouras e passar a querer cultivar nabos. Esta 
mudanca e efetuada sem qualquer entrave

● Principio da concorrência- Qualquer empresa 
pode entrar no mercado a produzir, sem que as já 
existentes se possam opor

● O preco de um bem resulta da livre atuacao 
procura/oferta

● Nao intervencao do Estado: limitando ou fixando 
precos; subsidiando produtos; fixando salários ou 
estabelecendo margens máximas de lucro  



ATOMICIDADE
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● Muitos produtores do bem X que

● Estes oferecem a totalidade dos bens 
disponiveis para o consumo

● Muitos consumidores

● A quantidade procurada por cada 
individuo e reduzida comparativamente 
com a quantidade transacionada no 
mercado

● Vendedores e compradores nao 
conseguem manipular/influenciar o preco



TRANSPARÊNCIA DO MERCADO 24-01-201 4
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● Compradores e vendedores dispoem da 
totalidade de informacao. Conhecem:

– Precos
– Quantidades
– Condicoes de producao e comercializacao

● Compradores e vendedores conhecem os ramos 
e setores de atividade economica mais lucrativos 
para poderem mobilizar os fatores de producao 
para essas atividades  



MOBILIDADE DE 
FATORES DE PRODUÇÃO
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● Os produtores podem deslocar-se para a 
producao de bens de outros ramos setores sem 
que isso acarrete custos associados

● Pressupoe-se, assim, a fácil reconversao e 
deslocalizacao dos fatores produtivos (K + T) para 
os setores que mais oportunidades de lucro 
oferecam aos produtores.



HOMOGENEIDADE DOS BENS 24-01-201 4
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● Os produtores oferecem, no mercado, bens 
com qualidade semelhante 

● Os bens apresentam caracteristicas 
semelhantes

● Para o consumidor e perfeitamente 
indiferente comprar a um produtor ou a 
outro- Os bens sao perfeitamente 
substituiveis



INEXISTÊNCIA DE MODELOS DE 
CONCORRÊNCIA PERFEITA NA 
REALIDADE
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● A concorrência perfeita foi a forma 
tipica de organizacao do mercado nos 
finais do sec. XVIII e principios do sec. 
XIX- 1ª fase do capitalismo industrial 
(Adam Smith 1723-1790)

● Atualmente, dificilmente poderemos 
reunir todas as condicoes exigidas nos 
mercados de concorrência perfeita



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- MONOPÓLIO
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● Existência de uma empresa que domina inteiramente a oferta 
(unicidade)

● Inexistência, no mercado, de produtos capazes de substituir 
o que e produzido (insubstituibilidade do produto)

● Inexistência de concorrentes imediatos sobretudo devido às 
barreiras existentes, que podem ser legais, economicas ou 
tecnicas

● Considerável poder de influência sobre os precos e sobre o 
regime de abastecimento do mercado

● Nao transparência nas operacoes (opacidade)

● Reduzido uso da publicidade e quando utilizada tem mais fins 
institucionais do que de concorrência, via diferenciacao da 
marca

 



BARREIRAS À ENTRADA DE 
OUTRAS EMPRESAS
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Existem, ainda, alguns fatores que podem concorrer para a 
existência de monopolios:

• Controlo exclusivo sobre recursos importantes

• Patentes, que conferem aos seus detentores o direito a 
beneficios exclusivos provenientes das trocas que 
envolvem as aplicacoes a que a invencao se aplique

• Licencas governamentais ou concessoes. Em muitos 
casos a legislacao prevê que ninguem faca negocios, 
excetuando uma única empresa licenciada

• Economias de escala. Os monopolios que resultem deste 
fator sao chamados monopolios naturais

 



EXEMPLOS DE MONOPÓLIOS
24-01-201 4
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



LIMITAÇÕES DOS MONOPÓLIOS
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● Tendem a tornar-se empresas ineficientes pela 
falta de concorrência, pois que nao há 
estimulos para produzir melhor

● Estas empresas, quer produzam melhor ou 
pior, têm sempre compradores certos, pois 
estes dada a inexistência de alternativa, têm 
de comprar sempre à mesma empresa

●   Limitacao do poder do monopolista: 

–  Intervencao do Estado no mercado

–  Produtos substitutos



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- OLIGOPÓLIO
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● Quando o grau de concentracao e tal que um pequeno número 
de empresas assegura a maior parte da producao do setor

● Controlo por um número pequeno de empresas (2-15) de 80 a 
90% do mercado

● Possibilidade de producao tanto de produtos diferenciados como 
padronizados

● Possibilidade de controlo sobre os precos devido a acordos ou 
práticas conspirativas. O controlo do preco e limitado pela 
interdependência

● Concorrência extra-preco e considerada como vital

● Ingresso dificil de novas empresas

● Influência considerável no preco

● Barreiras à entrada fortes de novos concorrentes

● Visibilidade das suas estrategias empresariais



TIPOS DE OLIGOPÓLIOS
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Quanto ao grau de diferenciação do produto:

– Oligopolios homogeneos (puros): Produtos 
substitutos perfeitos entre si (fungiveis) como o 
aluminio e o aco

– Oligopolios diferenciados (ou heterogeneo): 
Indústria automobilistica, produtos semelhantes 
mas nao idênticos.

Quanto ao grau de diferenciação do produto:

- Oligopolio concorrencial: firmas oligopolistas, 
fortes concorrentes;

 - Oligopolio cooperativo ou de conluio (uniao de 
oligopolistas)



EXEMPLOS DE OLIGOPÓLIOS
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- 
CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA

24-01-201 4

42

● Existência de grande número de empresas relativamente iguais 
em poder concorrencial

● Existência de bens substitutos imperfeitos

● Acentuada diferenciacao dos produtos forte 
heterogeneidade.Quanto mais um concorrente conseguir 
diferenciar o seu produto, mais competitivo se tornará e mais 
monopolizará o segmento de mercado em que atua, dai se 
chamar monopolistica

● Capacidade para controlar o preco de acordo com o grau de 
diferenciacao do produto

● Apreciável, mas nao ampla capacidade de controlo dos precos

● Relativa facilidade de ingresso de novas empresas no mercado, 
nao existência de barreiras à entrada de novas empresas



EXEMPLOS DE 
CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MERCADO
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COMPARAÇÃO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MERCADO
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CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL
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● A concorrência no mercado pode levar a que as 
empresas mais competitivas incorporem outras

 ● Consiste no agrupamento de empresas devido 
a diferentes razoes tecnicas e economicas. 
Nomeadamente: 

– Obtencao de economias de escala
– Maior eficiência na gestao
– Controlo do circuito de producao e 

distribuicao
– Maior dominio do mercado
– Defesa em situacoes de crise

 



ENFRAQUECIMENTO DO MERCADO 
DE CONCORRÊNCIA PERFEITA
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● Da concentracao resulta sempre um aumento 
do poder economico e financeiro 

 

● A concentracao empresarial pode constituir-se 
segundo modelos diferentes. Destacam-se:

– As fusoes
– As aquisicoes

 



FUSÕES
24-01-201 4
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● Agrupamento de empresas por associacao ou 
incorporacao 

 
● Do que resulta uma nova empresa com:

– Mais capital
– Mais trabalhadores
– Gestao globalizante
– Mais poder sobre o mercado

 Alguns monopólios e oligopólios 

resultaram de fusões 

 



ESTRATÉGIAS DE CONCENTRAÇÃO
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● Fusao por concentracao horizontal- Empresas 
do mesmo ramo de atividade se associam com 
vista à aquisicao de mais poder sobre o 
mercado do bem produzido 

 ● Fusao por concentracao vertical- As empresas 
contribuem no seu conjunto para a producao de 
um bem. Visa-se controlar as etapas da cadeia 
de producao de um bem

 ● Fusao por concentracao diagonal- Quando a 
empresa “mae” incorpora outras que lhe 
servem de suporte para a sua atividade 
principal

 



EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO
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● Fenomeno intensificado a partir de finais do sec. 
XIX 

 
● Criacao de vários e poderosos monopolios e 

oligopolios

 
● Em causa a livre concorrência

 



PRÁTICAS CONCERTADAS
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● Foi criada legislacao contra práticas ilegais do 
mercado

 ● Exemplos de práticas de concentracao:

● Cartel- acordo entre empresas ou paises 
produtores, que tem como objetivo harmonizar as 
suas politicas a fim de reduzir a concorrência no 
setor de atividade a que pertencem. Pode dizer 
respeito aos precos, às quantidades produzidas ou à 
reparticao geográfica do mercado. As empresas 
envolvidas mantêm a sua independência economica, 
financeira e tecnica. O objetivo principal e eliminar a 
concorrência decidindo sobre os precos de certos 
bens, a quantidade de bens a colocar no mercado.



PRÁTICAS CONCERTADAS
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● Trust- grande empresa, constituida atraves da fusao 
de diversas empresas independentes, que tendem a 
adquirir uma posicao de monopolio e obter 
economias de escala (com a reducao dos custos). 
Esta nova empresa utiliza os fatores produtivos das 
empresas antigas.

● Holding- sociedade financeira que detem e gere 
participacoes em diversas empresas, com o fim de 
orientar a atividade dessas empresas em funcao da 
estrategia do grupo.

 
Com a globalizacao surgem as empresas 

multinacionais ou transnacionais, que 
traduzem formas de concentracao e de 
dominio do mercado



AQUISIÇÕES
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● Total ou parcial

● Feita em Bolsa

● Atraves de OPA- Oferta Pública de Aquisicao 
(propsta de aquisicao a um valor mais alto do 
que o de mercado)

● Podem gerar monopolios e oligopolios 

● Podem levar à transnacionalizacao do capital



SUGESTÃO METODOLÓGICA 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

02-12-201 3

54

● Sugere-se que os alunos recolham, a partir de 
noticias veiculadas pelos meios de 
comunicacao social, nomes de empresas que 
estejam inseridas no mercado português para, 
seguidamente, ser analisado o tipo de mercado 
em que atuam.

● Chamar-se a atencao para a problemática das 
fusoes e das aquisicoes a nivel mundial e em 
Portugal e para as suas implicacoes na 
estrutura do mercado.

         

         

               



UNIDADE 5-
PREÇOS E MERCADOS
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PROGRAMA DE ECONOMIA A
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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UNIDADE 5 – Preços e mercados 

● Com esta unidade pretende-se que os alunos compreendam o 
conceito economico de mercado, bem como o seu funcionamento, o 
qual resulta da interacao que se estabelece entre os compradores – 
procura – e os vendedores – oferta. 

● O ponto de intersecao entre as curvas da procura e da oferta e o 
ponto de equilibrio do mercado, o qual reflete as variacoes das curvas 
da procura e da oferta em funcao do preco bem como das suas 
outras determinantes. 

● Contudo, nas economias reais, os mercados nao funcionam desta 
forma; isto e, não existe uma situação de concorrência perfeita.

● Deste modo, tambem se pretende que os alunos conheçam o 
funcionamento de outros tipos de mercados – concorrência 
imperfeita (monopólio, oligopólio e concorrência monopolística). 



SUBUNIDADES
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● 5.1 - Nocao e exemplos de mercado

● 5.2 -O mecanismo de mercado

● 5.2.1 – A procura e a Lei da Procura
● 5.2.2 – A oferta e a Lei da Oferta

● 5.3 – Estrutura dos mercados

● 5.3.1  - Preco de equilibrio e 
quantidade de equilibrio: mercado 
de concorrência perfeita

● 5.3.2  - Mercado de concorrência 
imperfeita  



OBJETIVOS GERAIS
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● Compreender o mecanismo do 
mercado

● Conhecer as caracteristicas 
fundamentais da procura e da oferta

● Conhecer o funcionamento de 
diferentes tipos de mercado



NOÇÃO DE MERCADO

● O conceito de mercado evoluiu ao longo do 
tempo. Hoje, nem sempre corresponde a um local 
fisico
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● A cada bem corresponde um mercado; a cada 
mercado corresponde um bem

● Mercado e o local, em sentido fisico ou abstrato, 
onde a oferta e a procura de um bem se 
compatibilizam a um determinado preço  

● Mercado e todo o processo pelo qual 
compradores e vendedores chegam a um acordo 
ou ponto de equilibrio, expresso por um preco e 
uma quantidade que satisfaz ambas as partes 



EXEMPLOS DE MERCADO

● Conceito associado ao tipo de bens 
transacionados: Mercado automovel; Mercado do 
ouro, Mercado do peixe

18-02-201 4
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● Conceito associado à natureza economica dos 
bens transacionados: Mercado financeiro; 
Mercado imobiliário; Mercado do trabalho 

● Conceito associado ao criterio geográfico: 
Mercado nacional; Mercado intracomunitário; 
Mercado extracomunitário; Mercado Europeu 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=02JH04agKFQ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=02JH04agKFQ


ENVIO DE LINK ALUNO
Dr. Nuno Cardoso está no BESI em Nova Iorque - 22/02/2014 | 00:00 | Dinheiro Vivo 

18-02-201 4

7



A MÃO INVISÍVEL

● A mao invisivel de Adam Smith

http://www.youtube.com/watch?v=EHXWI5tsbHs
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● Adam Smith

http://www.youtube.com/watch?v=pSOIwtFMjfs

http://www.youtube.com/watch?v=EHXWI5tsbHs
http://www.youtube.com/watch?v=pSOIwtFMjfs


COMPREENDER 
O MECANISMO DE MERCADO

● Trata-se da livre iniciativa dos agentes 
economicos, que movidos pelos seus interesses, 
interagem, decidindo as quantidades a 
transacionar e os respetivos precos   

18-02-201 4
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● Compatibiliza a oferta agregada de um bem com a 
respetiva procura agregada

Oferta agregada  ≠  Oferta individual

Procura agregada  ≠  Procura indivdual



A PROCURA
A LEI DA PROCURA

● A Procura- Nem sempre adquirimos os bens que 
procuramos. É neste sentido que a procura e uma 
intencao de compra

● A Procura individual- Corresponde à quantidade 
de um bem que cada individuo deseja consumir 
para certo preco   

● A Procura agregada- Representa o somatorio de 
todas as procuras individuais para esse nivel de 
precos

● Lei da Procura- A quantidade procurada de um 
bem varia na razao inversa do respetivo preco

18-02-201 4
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A CURVA DA PROCURA
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A procura agregada pode ser ilustrada atraves de uma curva – a curva da 
procura – que representa o lugar geometrico dos pontos correspondentes 
a diferentes quantidades que os compradores desejam, em funcao dos 
respetivos niveis de precos, como se pode ver na tabela.

 
Pontos Preços Quantidades

A 10 10

B 5 14

C 3 20

http://www.youtube.com/watch?v=hlJEZdCRHmI

http://www.youtube.com/watch?v=hlJEZdCRHmI


PRINCIPAL FATOR 
DETERMINANTE DA PROCURA
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● O Preco

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da procura não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da procura não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

    
Este comportamento deve-se a dois efeitos:

– O efeito substituicao

– O efeito rendimento   

Este comportamento deve-se a dois efeitos:

– O efeito substituicao

– O efeito rendimento   



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA PROCURA

18-02-201 4
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●  O rendimento

●  As preferências dos consumidores 
(condicionadas, nomeadamente, pela 
publicidade e pela moda)

●  Os precos dos outros bens

Cada vez que há variacao em 
qualquer uma das determinantes da 
procura, a sua curva desloca-se para 
a direita ou para a esquerda   



O RENDIMENTO
18-02-201 4
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– Quando o rendimento aumenta, a 
procura por bens normais aumenta, 
mantendo-se tudo o resto 
constante- Curva direita

– Quando o rendimento aumenta, a 
procura por bens inferiores diminui, 
mantendo-se tudo o resto 
constante- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



AS PREFERÊNCIAS 
DOS CONSUMIDORES
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– Quando os gostos dos 
consumidores tendem mais para 
um determinado bem, a curva da 
procura desloca-se para a direita 

– Quando os gostos dos 
consumidores tendem menos 
para um determinado bem, a 
curva da procura desloca-se para 
a esquerda 

(O inverso tambem e verdadeiro)(O inverso tambem e verdadeiro)



OS PREÇOS DE OUTROS BENS
18-02-201 4
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- Bens complementares

Se o preco do bem Z, complementar 
de X, aumentar, a quantidade 
procurada do bem Z diminui, e 
tambem diminui a procura do bem X     

– Bens substitutos

Se o preco do bem W, substituto de X, 
aumentar, a quantidade procurada do 
bem W diminui e aumenta a procura do 
bem X      

(O inverso tambem e verdadeiro)(O inverso tambem e verdadeiro)



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA PROCURA

18-02-201 4
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– Acesso ao credito    

– Populacao    

– Marketing/Publicidade    



A OFERTA
A LEI DA OFERTA

● A Oferta- Nem sempre aquilo que os 
produtores/vendedores estao dispostos a vender 
e o que vendem efetivamente. É neste sentido 
que a oferta e uma intencao de venda

● A Oferta individual- Corresponde à quantidade de 
um bem que cada produtor/vendedor deseja 
vender a um certo preco   

● A Oferta agregada- Representa o comportamento 
global, no mercado, dos produtores de 
determinado bem, tendo em conta a quantidade e 
o custo dos fatores produtivos, os recursos e a 
tecnologia disponiveis 

● Lei da Oferta- A quantidade oferecida de um bem 
varia na razao direta do respetivo preco

24-02-201 4
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A CURVA DA OFERTA

24-02-201 4
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A procura agregada pode ser ilustrada atraves de uma curva – a curva da 
oferta  – que representa o lugar geometrico dos pontos correspondentes a 
diferentes quantidades que os proddutores desejam oferecer, em funcao dos 
respetivos niveis de precos, como se pode ver pelo gráfico.

 
Pontos Preços Quantidades

A P1 Q1

B P2 Q2

C P3 Q3

http://www.youtube.com/watch?v=Hw2toRT-v20

http://www.youtube.com/watch?v=Hw2toRT-v20


PRINCIPAL FATOR 
DETERMINANTE DA OFERTA

24-02-201 4
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● O Preco

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da oferta não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

Cada vez que há variacao no preco, a curva 
da oferta não se desloca nem para a 
direita ou para a esquerda  mas apenas ao 
longo da propria curva   

    Este comportamento deve-se:

– À Lei dos Rendimentos Decrecentes

(Sao necessários cada vez mais fatores 
produtivos para produzir uma unidade do 
bem X. Assim so a precos mais elevados 
a quantidade pode aumentar )

Este comportamento deve-se:

– À Lei dos Rendimentos Decrecentes

(Sao necessários cada vez mais fatores 
produtivos para produzir uma unidade do 
bem X. Assim so a precos mais elevados 
a quantidade pode aumentar )



OUTROS FATORES 
DETERMINANTES DA OFERTA

24-02-201 4

21

●  Custos de producao

- custos salariais; preco das materias-
primas; outros custos de producao

●  Alteracoes tecnologicas

●  Sazonabilidade

● Condicoes climáticas

● Expetativas dos produtores

Cada vez que há variacao em qualquer uma 
das determinantes da oferta, a sua curva 
desloca-se para a direita ou para a 
esquerda   



CUSTOS DE PRODUÇÃO
L = PV - PC

24-02-201 4
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– Quando os custos de producao 
diminuem, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X, pois terao mais lucro- 
Curva direita

– Quando os custos de producao 
aumentam, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
menos do bem X, pois terao menos 
lucro- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



ALTERAÇÕES TECNOLÓGICAS
24-02-201 4
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– Quando ocorre inovacao tecnologica, 
pressupoem-se mais producao e com 
maior eficiência. Logo, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X, pois terao mais lucro- 
Curva direita

– Quando ocorre desinovacao tecnologica, 
pressupoem-se menos producao e com 
menor eficiência. Logo, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
menos do bem X, pois terao menos 
lucro- Curva esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



SAZONABILIDADE
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

24-02-201 4
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– Quando, devido à sazonabilidade, há 
mais producao, ao mesmo preco os 
produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X- Curva direita

(O inverso tambem e verdadeiro)

– Quando as condicoes climáticas sao 
favoráveis ao bem X, ao mesmo preco 
os produtores estao dispostos a oferecer 
mais do bem X- Curva direita

(O inverso tambem e verdadeiro)



EXPETATIVAS DOS PRODUTORES
24-02-201 4
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– Quando se antecipa uma alteracao dos 
precos no futuro, os produtores tomam 
medidas, antecipadamente, para se 
precaverem face à evolucao esperada.   

– Se as previsoes apontarem para uma 
subida dos precos, os produtores vao 
restringir a oferta, aumentando stocks, 
reservando uma maior oferta para 
quando o preco subir efetivamente, pois 
nessa altura terao mais lucro - Curva 
esquerda

(O inverso tambem e verdadeiro)



PONTO DE EQUILÍBRIO 24-01-201 4
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● Preco ao qual compradores e vendedores 
estao dispostos a transacionar a mesma 
quantidade 

● O ponto de equilibrio, cujas coordenadas sao 
(Qe, Pe), e representado, graficamente, pelo 
ponto de intersecao entre as curvas da 
procura e oferta



RESTABELECIMENTO DE NOVOS 
PONTOS DE EQUILÍBRIO

24-01-201 4

27

● Precos abaixo do Pe geram situacoes de 
excesso de procura

● Precos acima do Pe geram situacoes de 
excesso de oferta



PRESSUPOSTOS DO MODELO
DE CONCORRÊNCIA PERFEITA

24-01-201 4
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Basta que apenas um dos pressupostos 
se nao verifique  para que já nao 
estejamos na presenca de um modelo de 
concorrência perfeita

● Mobilidade dos fatores de producao
 (capital e trabalho)

● Atomicidade

● Transparência do mercado

● Liberdade de entrada (e saida) do mercado

● Homogeneidade dos bens



LIBERDADE DE ENTRADA E DE SAÍDA
NO MERCADO

24-01-201 4
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● Entrada de produtores/vendedores no mercado 
sem qualquer entrave

Ex:  Se um agricultor decidir deixar de cultivar 
cenouras e passar a querer cultivar nabos. Esta 
mudanca e efetuada sem qualquer entrave

● Principio da concorrência- Qualquer empresa 
pode entrar no mercado a produzir, sem que as já 
existentes se possam opor

● O preco de um bem resulta da livre atuacao 
procura/oferta

● Nao intervencao do Estado: limitando ou fixando 
precos; subsidiando produtos; fixando salários ou 
estabelecendo margens máximas de lucro  



ATOMICIDADE
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● Muitos produtores do bem X que

● Estes oferecem a totalidade dos bens 
disponiveis para o consumo

● Muitos consumidores

● A quantidade procurada por cada 
individuo e reduzida comparativamente 
com a quantidade transacionada no 
mercado

● Vendedores e compradores nao 
conseguem manipular/influenciar o preco



TRANSPARÊNCIA DO MERCADO 24-01-201 4
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● Compradores e vendedores dispoem da 
totalidade de informacao. Conhecem:

– Precos
– Quantidades
– Condicoes de producao e comercializacao

● Compradores e vendedores conhecem os ramos 
e setores de atividade economica mais lucrativos 
para poderem mobilizar os fatores de producao 
para essas atividades  



MOBILIDADE DE 
FATORES DE PRODUÇÃO
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● Os produtores podem deslocar-se para a 
producao de bens de outros ramos setores sem 
que isso acarrete custos associados

● Pressupoe-se, assim, a fácil reconversao e 
deslocalizacao dos fatores produtivos (K + T) para 
os setores que mais oportunidades de lucro 
oferecam aos produtores.



HOMOGENEIDADE DOS BENS 24-01-201 4
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● Os produtores oferecem, no mercado, bens 
com qualidade semelhante 

● Os bens apresentam caracteristicas 
semelhantes

● Para o consumidor e perfeitamente 
indiferente comprar a um produtor ou a 
outro- Os bens sao perfeitamente 
substituiveis



INEXISTÊNCIA DE MODELOS DE 
CONCORRÊNCIA PERFEITA NA 
REALIDADE
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● A concorrência perfeita foi a forma 
tipica de organizacao do mercado nos 
finais do sec. XVIII e principios do sec. 
XIX- 1ª fase do capitalismo industrial 
(Adam Smith 1723-1790)

● Atualmente, dificilmente poderemos 
reunir todas as condicoes exigidas nos 
mercados de concorrência perfeita



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- MONOPÓLIO
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● Existência de uma empresa que domina inteiramente a oferta 
(unicidade)

● Inexistência, no mercado, de produtos capazes de substituir 
o que e produzido (insubstituibilidade do produto)

● Inexistência de concorrentes imediatos sobretudo devido às 
barreiras existentes, que podem ser legais, economicas ou 
tecnicas

● Considerável poder de influência sobre os precos e sobre o 
regime de abastecimento do mercado

● Nao transparência nas operacoes (opacidade)

● Reduzido uso da publicidade e quando utilizada tem mais fins 
institucionais do que de concorrência, via diferenciacao da 
marca

 



BARREIRAS À ENTRADA DE 
OUTRAS EMPRESAS
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Existem, ainda, alguns fatores que podem concorrer para a 
existência de monopolios:

• Controlo exclusivo sobre recursos importantes

• Patentes, que conferem aos seus detentores o direito a 
beneficios exclusivos provenientes das trocas que 
envolvem as aplicacoes a que a invencao se aplique

• Licencas governamentais ou concessoes. Em muitos 
casos a legislacao prevê que ninguem faca negocios, 
excetuando uma única empresa licenciada

• Economias de escala. Os monopolios que resultem deste 
fator sao chamados monopolios naturais

 



EXEMPLOS DE MONOPÓLIOS
24-01-201 4
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



LIMITAÇÕES DOS MONOPÓLIOS
24-01-201 4
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● Tendem a tornar-se empresas ineficientes pela 
falta de concorrência, pois que nao há 
estimulos para produzir melhor

● Estas empresas, quer produzam melhor ou 
pior, têm sempre compradores certos, pois 
estes dada a inexistência de alternativa, têm 
de comprar sempre à mesma empresa

●   Limitacao do poder do monopolista: 

–  Intervencao do Estado no mercado

–  Produtos substitutos



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- OLIGOPÓLIO
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● Quando o grau de concentracao e tal que um pequeno número 
de empresas assegura a maior parte da producao do setor

● Controlo por um número pequeno de empresas (2-15) de 80 a 
90% do mercado

● Possibilidade de producao tanto de produtos diferenciados como 
padronizados

● Possibilidade de controlo sobre os precos devido a acordos ou 
práticas conspirativas. O controlo do preco e limitado pela 
interdependência

● Concorrência extra-preco e considerada como vital

● Ingresso dificil de novas empresas

● Influência considerável no preco

● Barreiras à entrada fortes de novos concorrentes

● Visibilidade das suas estrategias empresariais



TIPOS DE OLIGOPÓLIOS
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Quanto ao grau de diferenciação do produto:

– Oligopolios homogeneos (puros): Produtos 
substitutos perfeitos entre si (fungiveis) como o 
aluminio e o aco

– Oligopolios diferenciados (ou heterogeneo): 
Indústria automobilistica, produtos semelhantes 
mas nao idênticos.

Quanto ao grau de diferenciação do produto:

- Oligopolio concorrencial: firmas oligopolistas, 
fortes concorrentes;

 - Oligopolio cooperativo ou de conluio (uniao de 
oligopolistas)



EXEMPLOS DE OLIGOPÓLIOS
24-01-201 4
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



MERCADOS DE CONCORRÊNCIA 
IMPERFEITA- 
CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA
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● Existência de grande número de empresas relativamente iguais 
em poder concorrencial

● Existência de bens substitutos imperfeitos

● Acentuada diferenciacao dos produtos forte 
heterogeneidade.Quanto mais um concorrente conseguir 
diferenciar o seu produto, mais competitivo se tornará e mais 
monopolizará o segmento de mercado em que atua, dai se 
chamar monopolistica

● Capacidade para controlar o preco de acordo com o grau de 
diferenciacao do produto

● Apreciável, mas nao ampla capacidade de controlo dos precos

● Relativa facilidade de ingresso de novas empresas no mercado, 
nao existência de barreiras à entrada de novas empresas



EXEMPLOS DE 
CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA
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PESQUISAS FEITAS PELOS ALUNOS

 



CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MERCADO
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COMPARAÇÃO DOS DIFERENTES 
TIPOS DE MERCADO

24-01-201 4

45



CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL
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● A concorrência no mercado pode levar a que as 
empresas mais competitivas incorporem outras

 ● Consiste no agrupamento de empresas devido 
a diferentes razoes tecnicas e economicas. 
Nomeadamente: 

– Obtencao de economias de escala
– Maior eficiência na gestao
– Controlo do circuito de producao e 

distribuicao
– Maior dominio do mercado
– Defesa em situacoes de crise

 



ENFRAQUECIMENTO DO MERCADO 
DE CONCORRÊNCIA PERFEITA
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● Da concentracao resulta sempre um aumento 
do poder economico e financeiro 

 

● A concentracao empresarial pode constituir-se 
segundo modelos diferentes. Destacam-se:

– As fusoes
– As aquisicoes

 



FUSÕES
24-01-201 4

48

● Agrupamento de empresas por associacao ou 
incorporacao 

 
● Do que resulta uma nova empresa com:

– Mais capital
– Mais trabalhadores
– Gestao globalizante
– Mais poder sobre o mercado

 Alguns monopólios e oligopólios 

resultaram de fusões 

 



ESTRATÉGIAS DE CONCENTRAÇÃO
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● Fusao por concentracao horizontal- Empresas 
do mesmo ramo de atividade se associam com 
vista à aquisicao de mais poder sobre o 
mercado do bem produzido 

 ● Fusao por concentracao vertical- As empresas 
contribuem no seu conjunto para a producao de 
um bem. Visa-se controlar as etapas da cadeia 
de producao de um bem

 ● Fusao por concentracao diagonal- Quando a 
empresa “mae” incorpora outras que lhe 
servem de suporte para a sua atividade 
principal

 



EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO
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● Fenomeno intensificado a partir de finais do sec. 
XIX 

 
● Criacao de vários e poderosos monopolios e 

oligopolios

 
● Em causa a livre concorrência

 



PRÁTICAS CONCERTADAS
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● Foi criada legislacao contra práticas ilegais do 
mercado

 ● Exemplos de práticas de concentracao:

● Cartel- acordo entre empresas ou paises 
produtores, que tem como objetivo harmonizar as 
suas politicas a fim de reduzir a concorrência no 
setor de atividade a que pertencem. Pode dizer 
respeito aos precos, às quantidades produzidas ou à 
reparticao geográfica do mercado. As empresas 
envolvidas mantêm a sua independência economica, 
financeira e tecnica. O objetivo principal e eliminar a 
concorrência decidindo sobre os precos de certos 
bens, a quantidade de bens a colocar no mercado.



PRÁTICAS CONCERTADAS
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● Trust- grande empresa, constituida atraves da fusao 
de diversas empresas independentes, que tendem a 
adquirir uma posicao de monopolio e obter 
economias de escala (com a reducao dos custos). 
Esta nova empresa utiliza os fatores produtivos das 
empresas antigas.

● Holding- sociedade financeira que detem e gere 
participacoes em diversas empresas, com o fim de 
orientar a atividade dessas empresas em funcao da 
estrategia do grupo.

 
Com a globalizacao surgem as empresas 

multinacionais ou transnacionais, que 
traduzem formas de concentracao e de 
dominio do mercado



AQUISIÇÕES
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● Total ou parcial

● Feita em Bolsa

● Atraves de OPA- Oferta Pública de Aquisicao 
(propsta de aquisicao a um valor mais alto do 
que o de mercado)

● Podem gerar monopolios e oligopolios 

● Podem levar à transnacionalizacao do capital



SUGESTÃO METODOLÓGICA 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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● Sugere-se que os alunos recolham, a partir de 
noticias veiculadas pelos meios de 
comunicacao social, nomes de empresas que 
estejam inseridas no mercado português para, 
seguidamente, ser analisado o tipo de mercado 
em que atuam.

● Chamar-se a atencao para a problemática das 
fusoes e das aquisicoes a nivel mundial e em 
Portugal e para as suas implicacoes na 
estrutura do mercado.

         

         

               



FICHA FORMATIVA DA UNIDADE PREÇOS E MERCADOS 

1-O mercado que se caracteriza por ter um reduzido número de grandes empresas a
produzir os bens de muitos consumidores denomina-se... 
(A) concorrência monopolística. 
(B) monopólio. 
(C) oligopólio.
(D) concorrência perfeita.

2-A procura de um bem corresponde...
(A) à quantidade desse bem que os vendedores estão dispostos a vender a um 
determinado preço. 
(B) à quantidade desse bem que os compradores estão dispostos a adquirir a um 
determinado preço.
(C) ao preço que os compradores estão dispostos a pagar por esse bem. 
(D) ao preço que os vendedores estão dispostos a receber por esse bem.

3-Considera-se um fator determinante da procura...
(A) o rendimento médio dos produtores. 
(B) o custo de produção. 
(C) o rendimento médio dos consumidores. 
(D) a mobilidade dos fatores de produção.

4-O preço de equilíbrio é...
(A) o preço calculado com base nos custos de produção. 
(B) o preço em que a oferta é igual à procura. 
(C) determinado pela quantidade oferecida. 
(D) determinado pela quantidade procurada.

5-Consideram-se fatores determinantes da procura de um bem...
(A) o preço desse bem e o nível de rendimento dos consumidores. 
(B) os impostos e contribuições sociais. 
(C) a regulação da concorrência e os direitos dos consumidores. 
(D) as taxas de juro de médio e longo prazo.

6-Consideram-se pressupostos da concorrência perfeita...
(A) a transparência do mercado e a heterogeneidade dos produtos. 
(B) a atomicidade do mercado e a homogeneidade dos produtos. 
(C) a intervenção estatal na atividade económica. 
(D) a mobilidade dos recursos humanos.

7-Quando a oferta é inteiramente dominada por um só produtor que exerce uma 
grande influência sobre o nível de preços e a quantidade de bens que abastece o 
mercado, diz-se que há... 
(A) concorrência perfeita. 
(B) concorrência monopolística.
(C) oligopólio. 
(D) monopólio.



8-O efeito que uma alteração do poder de compra pode ter sobre o consumo 
designa-se...
(A) efeito-rendimento. 
(B) efeito-substituição. 
(C) efeito secundário. 
(D) efeito-demonstração.

9-Em situações normais, quando aumenta o preço de um bem, ...
(A) diminui a oferta desse bem.
(B) aumenta a quantidade que os produtores desse bem estão dispostos a vender.
(C) aumenta a quantidade de bens que os compradores estão dispostos a comprar.
(D) aumenta a procura desse bem.

10-A forma de mercado que se caracteriza pela existência de um pequeno grupo de
produtores, cuja a dimensão é elevada, designa-se... 
(A) monopólio. 
(B) concorrência perfeita. 
(C) oligopólio.
(D) concorrência monopolística. 

11-Um dos fatores que influenciam a procura de um bem é...
(A) o custo das matérias-primas. 
(B) o nível de rendimento dos consumidores. 
(C) os níveis de consumo de uma região. 
(D) o custo da mão-de-obra.

12-Quando a oferta tem total poder na determinação do nível de preços, estamos 
perante um mercado... 
(A) de concorrência perfeita. 
(B) monopolístico. 
(C) oligopolístico. 
(D) de bens diferenciados.

13-O facto do preço de um bem aumentar no mercado de concorrência perfeita, a 
curto prazo, deve-se: 
(A) ao aumento da oferta. 
(B) ao aumento da procura. 
(C) ao aparecimento de novos bens no mercado. 
(D) à subida de preço dos bens sucedâneos.

14-Quantidades procuradas e preços variam...
(A) na razão directa. 
(B) na razão inversa. 
(C) de acordo com a época do ano. 
(D) de acordo com o gosto dos consumidores.

15-De forma genérica, quando o preço aumenta, a quantidade que os produtores 
estão dispostos a produzir... 
(A) aumenta. 
(B) diminui. 
(C) não se altera.
(D) pode aumentar ou pode diminuir. 



16-Quando a oferta é igual à procura...
(A) o preço é alto. 
(B) o preço é baixo. 
(C) o preço satisfaz consumidores e produtores. 
(D) o preço tende a subir.

17-O mercado conduz ao ponto de equilíbrio. Esta afirmação é...
(A) verdadeira, porque é no mercado que se fazem as compras. 
(B) falsa, porque a oferta pode ser maior do que a procura. 
(C) verdadeira, porque é do confronto entre a oferta e a procura que se pode chegar a um 
equilíbrio. 
(D) falsa, porque a procura pode ser maior do que a oferta.

18-Quando do lado da procura existem numerosos agentes e do lado da oferta 
apenas existem alguns, o mercado designa-se por... 
(A) concorrência bilateral. 
(B) concorrência monopolística. 
(C) monopólio.
(D) oligopólio. 

19-Uma das características do mercado de concorrência perfeita é a de os produtos 
não apresentarem diferenças significativas entre eles. Essa característica 
denomina-se... 
(A) atomicidade. 
(B) homogeneidade.
(C) transparência.
(D) permeabilidade.

20-Se o preço do bem A aumentar e se esse facto for o único responsável pelo 
aumento da procura do bem B, podemos afirmar que... 
(A) B é complementar de A. 
(B) A é independente de B. 
(C) B é substituto de A.
(D) A é inferior a B. 

21-Segundo a lei da oferta, ...
(A) a quantidade oferecida de um bem aumenta quando o seu preço diminui. 
(B) o preço de um bem aumenta quando a quantidade oferecida desse bem aumenta. 
(C) a quantidade oferecida de um bem aumenta quando o seu preço aumenta. 
(D) o preço de um bem aumenta quando a quantidade oferecida desse bem diminui.

22-Um mercado de monopólio caracteriza-se pela existência de...
(A) muitos vendedores e alguns compradores. 
(B) alguns vendedores e um comprador. 
(C) muitos vendedores e um comprador. 
(D) um vendedor e muitos compradores.

23-Numa situação de oligopólio...
(A) a oferta é superior à procura. 
(B) a procura é superior à oferta. 
(C) existe um número reduzido de vendedores. 
(D) existe um único vendedor.



24-A curva da oferta de um bem representa...
(A) o preço que os compradores estão dispostos a pagar aos vendedores, para cada 
quantidade alternativa. 
(B) o preço que os vendedores praticam, de facto, no mercado, em função da procura 
existente.
(C) as quantidades desse bem que os vendedores estão dispostos a vender, para cada 
preço alternativo. 
(D) as quantidades desse bem que os compradores adquirem aos vendedores, ao preço 
de equilíbrio.

25-Suponha que, em determinado ano e num dado país, as condições climatéricas
destruíram mais de metade da colheita de trigo. Então, com tudo o resto constante, 
nesse país... 
(A) diminui a oferta de trigo. 
(B) aumenta a procura de trigo.
(C) diminui o preço no mercado do trigo. 
(D) aumenta a quantidade vendida de trigo.

26-Verifica-se que a procura do bem Y aumenta em resultado do aumento do preço 
do bem X (mantendo-se tudo o resto constante). Então, pode concluir-se que...  
(A) Y é um bem de primeira necessidade. 
(B) X é um bem inferior. 
(C) X e Y são bens complementares.
(D) X e Y são bens sucedâneos (ou substituíveis). 

27-O mercado de um certo bem é um mercado de concorrência perfeita. Então, 
nesse mercado, existem... 
(A) poucos compradores e muitos vendedores. 
(B) muitos compradores e muitos vendedores. 
(C) poucos compradores e poucos vendedores. 
(D) muitos compradores e poucos vendedores.

28-Em certo momento, verificou-se o aumento da oferta do bem X. Um factor que 
pode explicar esse aumento é... 
(A) a diminuição do preço do bem X. 
(B) o aumento do salário dos trabalhadores que produzem o bem X. 
(C) o aumento da produtividade na produção do bem X. 
(D) a diminuição da procura do bem X.
29-Suponha que o preço dos combustíveis aumentou num dado momento. Então,
permanecendo tudo o resto constante, é previsível... 
(A) a diminuição da procura dos automóveis. 
(B) o aumento da procura de pneus. 
(C) o aumento da oferta de automóveis.
(D) a diminuição da oferta de bicicletas.
30- Os bens vendidos pelas muitas empresas que operam num determinado 
mercado são percecionados pelos inúmeros consumidores como tendo diferenças 
e sendo substituíveis entre si. Assim, podemos considerar que a estrutura desse 
mercado é... 
(A) de concorrência monopolística.
(B) monopolista. 
(C) Oligopolista.
(D) de concorrência perfeita.



R: 1-C; 2- B; 3- C; 4-B; 5-A; 6-B; 7-D; 8-A; 9-B; 10-C; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A; 16-
C; 17-C; 18-D; 19-B; 20-C; 21-C; 22-D; 23-C; 24-C; 25-A; 26-D; 27-B; 28-C; 29-A; 30-A.



GRUPO 1 

(Nizia, Eduardo; Inês e João V.): 

1- Escolha  um exemplo real de monopólio e teça um comentário de 6 
linhas sobre as suas características associadas ao exemplo.

O preço das águas é estipulado pelas águas de Portugal, a 
dimensão do seu mercado impede a entrada de novos concorrentes, 
como obtém lucros elevados pode destiná-los a aumentar o investimento 
na  empresa,  contribuindo  para  inovação  tecnológica  e  melhoria  na 
qualidade  dos  bens.  Ao  controlar  o  preço  das  águas  pode  lesar  os 
interesses do consumidor ao exigir preços mais elevados.

2-  Selecione  dois exemplos  reais  de  oligopólios. Explicite  o tipo  de 
concorrência que estabelecem entre si, denominando-os de rivais ou de 
conluio. Teça um comentário de 6 linhas sobre as suas características 
associadas aos exemplos.

Oligopólio-  meo \ zon
Tendo produtos semelhantes os preços não diferenciam muito, 

concorrem  entre  si  tentando  mostrar  diferenças  e  melhorias  no  seu 
serviço  prestado,  nestes  casos  a  maneira  de  se  diferenciarem  é  a 
maneira como apresentam o produto através do marketing.

3-  Escolha  dois exemplos  reais  de  mercados  em  concorrência 
monopolística.  Explique  as  características  principais  deste  tipo  de 
mercado associadas aos exemplos.

Produtos concorrentes (por exemplo detergentes) 

O facto de haver várias marcas de detergentes não as faz ter o controlo 
do  mercado  mesmo  que  as  marcas  se  juntem,  os  produtos  vão 
ganhando diferenciação através da publicidade e do marketing.

4- Procure um caso elucidativo e real, no âmbito da temática das fusões 
e/ou  aquisições  em  Portugal  ou  no  Resto  do  Mundo.  Especifique, 
concretamente, se se trata de uma fusão ou de uma aquisição. Pesquise 
na internet um pouco sobre a história das empresas que protagonizaram 
o caso de concentração empresarial escolhido, desde a sua formação 
até ao momento da tomada de decisão estratégica. Teça um comentário 
de 6 linhas sobre os aspetos mais importantes.

Aquisição

Recentemente o facebook adquiriu o whatsap  por 19.000.000.000.000 
de dólares.  



2º Grupo
Trabalho realizado por: Nuno M. nº21, Ricardo C. nº23 e Tiago I. nº 26

1. Escolha  um exemplo real de monopólio e teça um comentário de 6 linhas 
sobre as suas características associadas ao exemplo.

Os CTT (Correios, Telégrafos e Telefones) são uma empresa 
portuguesa responsável pela distribuição de correios. Têm origem na fusão das 
Direcções-Gerais  dos  Correios  e  dos  Telégrafos  num  único  departamento, 
denominado Direcção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis. Os CTT são 
um monopólio, detendo 94% no tráfego postal. As receitas do tráfego postal 
atingiram os 184,9 milhões de euros no quarto trimestre de 2013, após uma 
quebra no tráfego de 6% face ao mesmo período de 2012, segundo os dados 
divulgados pela Anacom.

2-  Selecione  dois exemplos  reais  de  oligopólios. Explicite  o tipo  de 
concorrência  que  estabelecem  entre  si,  denominando-os  de  rivais  ou  de 
conluio.  Teça  um  comentário  de  6  linhas  sobre  as  suas  características 
associadas aos exemplos.  

Dois exemplos de oligopólios são: Continente e Pingo Doce. São os 
hipermercados com  maior quota de mercado a nível  nacional,  sendo rivais. 
Estabelecem  uma  concorrência  imperfeita.  Na  concorrência  imperfeita  os 
produtos são diferenciados, isto é, as empresas escolhem as características 
particulares do produto que produzem, diferenciando-o dos produtos similares 
dos concorrentes;  os preços dos produtos são distintos, isto é, as empresas 
têm a  possibilidade de escolher  (dentro  de  certa  margem)  o  preço  do seu 
produto, o que, em grande parte, é determinado pela característica anterior da 
diferenciação do produto. Neste sentido, cada empresa detém um certo poder 
de mercado.

3- Escolha  dois exemplos reais de mercados em concorrência monopolística. 
Explique as características principais deste tipo de mercado associadas aos 
exemplos.

Em concorrência monopolística as empresas podem aumentar os 
preços, não se arriscando a perder todos os clientes, porque o seu produto tem 
algumas características próprias que o diferenciam dos produtos similares das 
empresas  concorrentes. No  entanto,  este  poder  de  mercado  tem  fortes 
limitações, quer no curto, quer no longo prazo.  Exemplos desta concorrência 
são a Coca-Cola e a Pepsi. INCORRETO

4- Procure um caso elucidativo e real, no âmbito da temática das fusões e/ou 
aquisições em Portugal ou no Resto do Mundo. Especifique, concretamente, se 
se trata de uma fusão ou de uma aquisição. Pesquise na internet um pouco 
sobre a história das empresas que protagonizaram o caso de concentração 
empresarial escolhido, desde a sua formação até ao momento da tomada de 



decisão estratégica. Teça um comentário de 6 linhas sobre os aspetos mais 
importantes.

A nova marca do grupo Sonae da distribuição alimentar é resultante da 
fusão entre o Continente e o Modelo. Esta fusão deverá levar a Sonae a deixar 
cair a marca Modelo - associada aos supermercados. Foi a primeira cadeia de 
hipermercados em Portugal e permanece como a referência no setor de retalho 
alimentar do país. Em 2011 ampliaram a marca e criaram o Continente Modelo, 
hipermercados de proximidade.

Links: 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3510999
http://economico.sapo.pt/noticias/ctt-dominam-94-de-mercado-que-valeu-185-
milhoes_188769.html

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3510999
http://economico.sapo.pt/noticias/ctt-dominam-94-de-mercado-que-valeu-185-milhoes_188769.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ctt-dominam-94-de-mercado-que-valeu-185-milhoes_188769.html


4º Grupo

1- Escolha um exemplo real de monopólio e teça um comentário de 6 linhas 
sobre as suas características associadas ao exemplo.

Monopólio:
A EDP é um exemplo de monopólio, pois detém 
todo mercado das energias em Portugal. O 
monopólio caracteriza-se pela existência de apenas 
uma grande unidade de produção. Tendo por isso 
controlo total do mercado, podendo assim impor o 
preço que desejar.

2-  Selecione  dois  exemplos  reais  de  oligopólios. Explicite  o tipo  de 
concorrência  que  estabelecem  entre  si,  denominando-os  de  rivais  ou  de 
conluio.  Teça  um  comentário  de  6  linhas  sobre  as  suas  características 
associadas aos exemplos.

Oligopólio: 
Coca-Cola/Pepsi, sendo ambas rivais. Os oligopólios 
caracterizam-se pela existência de várias unidades 
de grande dimensão a produzir o mesmo produto. 
Neste caso, o preço é definido por um acordo 
estabelecido entre as duas empresas.

3- Escolha dois exemplos reais de mercados em concorrência monopolística. 
Explique as características principais deste tipo de mercado associadas aos 
exemplos.

Concorrência monopolística :
Garnier/L’oreal são ambas empresas de concorrência 
monopolística. O mercado de concorrência 
monopolística caracteriza-se por haver muitos 



vendedores sem capacidade para controlar os preços 
e pelo facto de haver grande variedade do produto. 

4- Procure um caso elucidativo e real, no âmbito da temática das fusões e/ou 
aquisições em Portugal ou no Resto do Mundo. Especifique, concretamente, se 
se trata de uma fusão ou de uma aquisição. Pesquise na internet um pouco 
sobre a história das empresas que protagonizaram o caso de concentração 
empresarial escolhido, desde a sua formação até ao momento da tomada de 
decisão estratégica. Teça um comentário de 6 linhas sobre os aspetos mais 
importantes.

Fusão de empresas: Tmn/Meo:
Ambas as marcas já faziam parte da PT, pelo que 
não podemos dizer que é exactamente uma 
aquisição. É uma fusão das duas marcas vão originar 
maior domínio no mercado, maior eficiência na 
gestão e defesa em situações de crise. 

Links:
• http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-  

abandona-marca-tmn-e-focase-no-meo-
1621035

• http://www.slideshare.net/MartaJorge2/mercado  
-de-concorrncia-monopolstica

• http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-  
Guerra-Eterna-Das-Colas-Coca-
Cola/360152.html

• http://www.publico.pt/economia/noticia/mon  
opolio-da-edp-na-electricidade-domestica-
acaba-hoje-1269131

http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-abandona-marca-tmn-e-focase-no-meo-1621035
http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-abandona-marca-tmn-e-focase-no-meo-1621035
http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-abandona-marca-tmn-e-focase-no-meo-1621035
http://www.publico.pt/economia/noticia/monopolio-da-edp-na-electricidade-domestica-acaba-hoje-1269131
http://www.publico.pt/economia/noticia/monopolio-da-edp-na-electricidade-domestica-acaba-hoje-1269131
http://www.publico.pt/economia/noticia/monopolio-da-edp-na-electricidade-domestica-acaba-hoje-1269131
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Guerra-Eterna-Das-Colas-Coca-Cola/360152.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Guerra-Eterna-Das-Colas-Coca-Cola/360152.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Guerra-Eterna-Das-Colas-Coca-Cola/360152.html
http://www.slideshare.net/MartaJorge2/mercado-de-concorrncia-monopolstica
http://www.slideshare.net/MartaJorge2/mercado-de-concorrncia-monopolstica


Trabalho realizado por:
André S.
João T.
Larissa S. 
Miguel P. 
10ºG



5º Grupo

1- Escolha  um exemplo real de monopólio e teça um comentário de 6 linhas 
sobre as suas características associadas ao exemplo.

Monopólio
 
 EPAL- Nós escolhemos a EPAL porque é uma empresa que detém o mercado 
como um único vendedor para o seu produto, não substituível. Se a empresa 
distribuidora de água canalizada decidir elevar o preço do produto, não terá 
que se preocupar com concorrentes, pois tem uma concorrência imperfeita. 
Isso não significa, entretanto, que poderá cobrar qualquer preço que desejar, 
pois cobrar um preço muito elevado pode reduzir de tal maneira a procura e 
assim o seu lucro será menor, e não maior.

Do Site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio 

Oligopólio 
2-  Selecione  dois exemplos  reais  de  oligopólios. Explicite  o tipo  de 
concorrência  que  estabelecem  entre  si,  denominando-os  de  rivais  ou  de 
conluio.  Teça  um  comentário  de  6  linhas  sobre  as  suas  características 
associadas aos exemplos.

Nike e Adidas- são duas empresas rivais que oferecem produtos não 
diferenciados. E esta situação de oligopólio é a forma evoluída de monopólio, 
no qual um grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta de 
produtos que neste caso são sapato/ténis. Há possibilidade dos oligopolistas 
estabelecerem acordos entre si com objetivo de controlar o preço.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oligop%C3%B3lio

3- Escolha  dois exemplos reais de mercados em concorrência monopolística. 
Explique as características principais deste tipo de mercado associadas aos 
exemplos.

Concorrência Monopolística  



Delta e Nicola – são duas empresas com estruturas de mercado em que são 
produzidos bens diferentes, entretanto, com substitutos próximos passíveis de 
concorrência . 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_monopol%C3%ADstica

4- Procure um caso elucidativo e real, no âmbito da temática das fusões e/ou 
aquisições em Portugal ou no Resto do Mundo. Especifique, concretamente, se 
se trata de uma fusão ou de uma aquisição. Pesquise na internet um pouco 
sobre a história das empresas que protagonizaram o caso de concentração 
empresarial escolhido, desde a sua formação até ao momento da tomada de 
decisão estratégica. Teça um comentário de 6 linhas sobre os aspetos mais 
importantes.

Trabalho realizado por:
Fank  L.
Marcelo M.
Julia W.
Rita S. 



6º Grupo
1- Escolha  um exemplo real de monopólio e teça um comentário de 6 linhas 
sobre as suas características associadas ao exemplo.

Monopólio:

A Petrobras é um monopólio brasileiro detendo por isso o mercado de um determinado 
produto, neste caso, o sector petrolífero no Brasil. Logo é uma situação particular de 
concorrência imperfeita.

Influenciando por isso o preço deste produto. O petróleo no Brasil era única e 
exclusivamente explorado pela Petrobras até 1997.
A petrobras está presente em 25 países e em 2030 quer expandir as suas operações para 
se encontrar entre as 5 maiores empresas integradas de energia no mundo.

Fonte:  http://www.petrobras.com.br/pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio

2-  Selecione  dois exemplos  reais  de  oligopólios. Explicite  o tipo  de 
concorrência  que  estabelecem  entre  si,  denominando-os  de  rivais  ou  de 
conluio.  Teça  um  comentário  de  6  linhas  sobre  as  suas  características 
associadas aos exemplos.

Oligopólios:

Meo e Vodafone

A Meo e a Vodafone são dois oligopólios rivais, isto é, juntos promovem o domínio de 
determinada oferta de produtos. Podendo por vezes acordar entre si e controlar o preço 
de um determinado produto, neste caso, redes moveis, aumentando o seu próprio lucro.
Sendo portanto, como outro oligopólio qualquer, uma das poucas firmas que se destina à 
produção do seu produto.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio#Oligop.C3.B3lio

3- Escolha  dois exemplos reais de mercados em concorrência monopolística. 
Explique as características principais deste tipo de mercado associadas aos 
exemplos.

Concorrência monopolista:

Concorrência monopolística é uma estrutura de mercado em que são produzidos bens 
diferentes, no entanto, com substitutos próximos produzidos pela concorrência. Por 
exemplo, as batatas fritas são um caso de concorrência monopolista. Sendo 
diferenciadas pelo sabor, pela embalagem (seja pelas cores, tamanho ou peso). O 

http://www.petrobras.com.br/pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio%23Oligop.C3.B3lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio


markting encarrega-se de diferenciar as diferentes marcas que produzem um certo tipo 
de produto.

fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_monopol%C3%ADstica

4- Procure um caso elucidativo e real, no âmbito da temática das fusões e/ou 
aquisições em Portugal ou no Resto do Mundo. Especifique, concretamente, se 
se trata de uma fusão ou de uma aquisição. Pesquise na internet um pouco 
sobre a história das empresas que protagonizaram o caso de concentração 
empresarial escolhido, desde a sua formação até ao momento da tomada de 
decisão estratégica. Teça um comentário de 6 linhas sobre os aspetos mais 
importantes.

Margarida e Mariana e José F.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_monopol%C3%ADstica


DIÁRIO DE CAMPODIÁRIO DE CAMPO

Data
1º SEMESTRE 

IPPIII 
Descrição Observações e reflexões

14 de julho de 2013 Reunião  das  mestrandas,  na  Escola 
Secundária Camões, com a Professora 
Gabriela  Fragoso  (Professora  de 
Economia A e Presidente do Conselho 
Geral),  Professora  Adelina  Precatado 
(Professora de Matemática e Diretora 
da ESC) e Professora Otília Almeida 
(Professora  de  Sociologia  e 
Coordenadora  das  disciplinas  do 
Grupo 430).

Pese embora a ESC ter sido a nossa 
escola observada em IPP I e IPP II,
foi  importante  termos  feito  esta 
abordagem, antes de irmos de férias, 
de  modo  a  garantirmos  a 
continuidade  do  nosso  trabalho  de 
campo em IPP III e IPP IV.

3 de outubro de 2013 14h30: Reunião  das  discentes: 
Catarina  Silva,  Dulce  Silve  e  Sofia 
Policarpo,  com  a  Professora 
cooperante  Maria  João  Conde  na 
Escola  Secundária  Camões,  com  o 
propósito  de  nos  conhecermos, 
organizarmos trabalho e selecionarmos 
as turmas onde iremos assistir às aulas 
e em que lecionaremos.

As  turmas  disponíveis  eram  as 
seguintes: 
2 turmas de Economia C (12º ano);
1 turma de Economia A (10ºano);
1 turma de Sociologia (12º ano).

Como as turmas de Economia C estão 
a desenvolver um projeto em aula com 
voluntários  externos  (Junior  
Achievment) não estariam disponíveis 
a tempo inteiro para o nosso projeto. 
Nomeadamente,  porque  dedicavam 
um dia por semana ao referido projeto 
de empreendedorismo. Assim, eu e a 
Sofia Policarpo ficámos com a turma 
de Economia A (10ºano G) e a Dulce 
Silva com a turma de Sociologia,  do 
12º  ano,  a  qual  é  composta  por  três 
turmas: I, J e L.
Foi  elaborada  uma  breve 

A  professora  demonstrou  muita 
disponibilidade  para  ser  nossa 
professora-cooperante. 
A  distribuição  das  turmas  e  do 
trabalho  foi  do  agrado  das  três 
mestrandas.
Eu,  pessoalmente,  gostaria  de 
lecionar a uma turma de Economia 
A, tal  como se verificou.  Contudo, 
tenho  presente  que  nem  sempre  é 
fácil conseguir que a professora abra 
as  portas  da  sala  de  aula  de  uma 
disciplina sujeita a exame nacional.
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caracterização das turmas. A turma de 
Economia A, do 10º G é composta por 
25  alunos,  sendo  que  tem  9  alunos 
repetentes,  é  uma  turma  pouco 
disciplinada  e  que  revela  alguns 
problemas de comportamento. Após a 
lecionação da unidade 1 foi realizada 
uma ficha de trabalho. 

Foi referido que devemos ter atenção 
ao facto de os alunos repetentes terem 
manuais  escolares  desatualizados que 
correspondiam ao manual adotado nos 
anos  anteriores.  O  manual 
desatualizado  é  dos  mesmos  autores: 
Maria  João  Pais,  Maria  da  Luz 
Oliveira,  Maria  Manuela  Góis  e 
Belmiro  Gil  Cabrito,  da  Texto 
Editores. Por constrangimentos que se 
prendem com questões financeiras das 
famílias  dos  alunos,  a  docente/escola 
optou  por  permitir  que  os  alunos 
repetentes  utilizassem  o  manual  do 
ano anterior.

A turma de Sociologia, ainda não está 
completamente  estável,  mas  tem  27 
alunos  inscritos  que  pertencem  às 
seguintes turmas: I, J e L. No 12º ano 
os alunos podem mudar de disciplina 
optativa  até  ao  final  do  1º  Período. 
Neste  caso  específico,  estes  alunos 
finalistas do 12º  ano não apresentam 
problemas  de  comportamento 
relevantes.

Relativamente  à  observação  do 
contexto  escolar  já  conhecíamos  a 
escola, pois realizámos os trabalhos de 
Introdução à Prática Profissional I e II, 
nesta mesma escola.

O  manual  adotado  pela  ESC  este 
ano para a disciplina é: “Economia 
A”  dos  autores:  Maria  João  Pais, 
Maria  da  Luz  Oliveira,  Maria 
Manuela  Góis  e  Belmiro  Gil 
Cabrito, da Texto Editores. 
Este  manual  tem  um  suporte 
multimédia  à  lecionação  muito 
vasto. Entre os recursos disponíveis 
temos o manual multimédia.
Como  a  sala  de  aula  dispõe  de 
computador,  o  manual  poderá  ser 
projetado,  colmatando-se,  assim, 
algumas  insuficiências  dos  alunos 
que não dispõem do mesmo. 

A opinião que já tínhamos da ESC 
manteve-se. É uma escola aprazível, 
limpa,  luminosa,  bem  organizada, 
com  espaços  amplos  e  pessoal 
docente e não docente simpáticos e 
voluntariosos.
Carece de obras urgentes.

7 de outubro de 2013 1ª  aula  observada–Duração:  90 
minutos. Economia A. 10º G

As notas foram de 8,5 até ao 19,7. 
Sendo que a média foi de 13,6.
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10h–Os  alunos  entram  com  alguma 
agitação e sentam-se.
A  sala  está  equipada  com  um 
computador  e  um  projetor.  Os 
sumários  são  registados  em  formato 
eletrónico.
A professora  começa  por  proceder  à 
entrega da ficha de trabalho, referindo 
mais uma vez que as notas são de 1 a 
20. À medida que entrega a ficha de 
trabalho diz sempre o nome e as notas. 
Os alunos pediram para  a  professora 
não dizer as notas em voz alta.
Como  a  professora  não  fez  teste  de 
diagnóstico  considerou  que  era 
importante  a  realização  desta  ficha, 
mesmo  com  poucos  conteúdos  ainda 
lecionados.
Após a distribuição das fichas referiu 
os erros mais comuns cometidos pelos 
alunos.
Seguidamente  pediu  a  vários  alunos 
para lerem as suas respostas, ao grupo 
II,  onde  foram  questionados  sobre  a 
pobreza,  ou  o  desemprego  como 
fenómeno  social  total.  Os  vários 
alunos  selecionados  leram  as  suas 
respostas.  A última  questão  era  uma 
pergunta de desenvolvimento. 

Referiu  que  os  alunos ficam na  aula 
até ao fim, mesmo que já tenham falta 
pelo mau comportamento.

Discretamente  retirou  o  jornal 
desportivo a um aluno.

Seguidamente procedeu à correção do 
trabalho de casa,  o qual consistia em 
fazerem  uma  pesquisa  sobre 
necessidades,  pois  é  o  tema que  vão 
trabalhar.  Pede  aos  alunos  para 
colocarem em cima das secretárias as 
suas pesquisas avisando que caso não 
tenham  realizado  os  trabalhos  que 
tinham para  casa  têm sinal  menos  e 

Esta turma tem alguns problemas de 
comportamento,  pois  tem  alguns 
alunos que provocam e distraem os 
outros.

Tenho  dúvidas  acerca  do 
procedimento  de  se  dizer  as  notas 
em  voz  alta.  Se  por  um  lado  a 
curiosidade  de  uns  e  de  outros, 
típica destas idades, fica de imediato 
saciada;  por  outro  lado  os  alunos 
têm o direito de pedir  à professora 
para que não o faça.

Esta  referência  aos  erros  mais 
comuns  parece-me  de  extrema 
utilidade.  Se  são  destacadas 
regularidades  é  importante  a 
utilização da metacognição.

A punição  é  frequente  pois,  neste 
grupo,  denota-se  o  frequente 
incumprimento das regras de sala de 
aula.
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caso  o  tenham  realizado  têm  sinal 
mais. Os alunos  chamados vão ler as 
suas notícias.

10h55–começa  por  passar  o 
powerpoint sobre as necessidades, mas 
à  medida  que  passa  o  powerpoint 
interage com os alunos.
Por  vezes  tem  de  lhes  chamar  a 
atenção,  porque  estão  a  perturbar. 
Fazendo  mesmo  repreensões, 
especialmente  a  um  aluno  (um  dos 
repetentes).
11h15-Por fim referiu que os alunos, 
para  trabalho  para  casa,  deveriam 
fazer  uma  listagem  de  todas  as 
necessidades  que  sentissem  naquele 
dia.
11h30-Fim da aula.

11  de  outubro  de 
2013

2ª  aula  observada–Duração:  90 
minutos. Sociologia. 12º I/J/L.

A  sala  tem  um  pé  direito  alto.  As 
janelas são altas e estão abertas. O sol 
bate  nas  janelas  o  que  ofusca  os 
alunos, de modo que, do outro lado da 
sala, as janelas correspondentes têm as 
cortinas corridas.
O teto,  revestido a  cortiça,  denota-se 
deteriorado. 
As secretárias dos alunos são grandes 
e espaçosas, feitas para díades.
A  sala  está  equipada  com  meios 
multimédia.

13h30–Entrada dos alunos na sala, os 
quais  aguardaram à  entrada  da  porta 
da sala de aula.
Alguns dos alunos chegam atrasados.
13h36–Distribuição  dos  trabalhos 
realizados na aula passada, sendo que 
a  professora  referiu  que  as 
classificações  foram  de  Bom,  Muito 
Bom e Excelente.
Após a entrega dos trabalhos destacou 
alguns erros cometidos pelos alunos.
13h43–Fez um reparo pelo barulho e 

Esta turma com 27 alunos inscritos 
tem  o  manual  “Sociologia  em 
Acção” dos autores:  António Pedro 
Pombo,  Filipa César,  João Teixeira 
Lopes, Maria Helena Alves e revisão 
científica  de  João  Teixeira  Lopes. 
Porto Editora.
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agitação que estava na sala de aula.
Seguidamente  deu  início  à  aula, 
questionando os  alunos relativamente 
aos indicadores que nos transmitem se 
há ou não igualdade entre os homens e 
as  mulheres.  Esta  temática  estava 
relacionada  com  a  aula  anterior,  na 
qual  estiveram  a  ver  e  analisar  um 
documentário  “Portugal,  um  retrato 
social”.
13h58–Elogia e destaca o comentário 
elaborado por uma aluna, que apenas 
não é  lido perante  a  turma porque a 
aluna não está presente.
A professora refere que na última aula, 
como  estiveram  poucos  alunos 
presentes, juntaram as mesas e falaram 
sobre os obstáculos que se colocam ao 
conhecimento. Sendo que um deles é o 
etnocentrismo cultural.
14h–Foi  distribuído  um  excerto  do 
texto  “Papalagui”,  somente  para 
reforçar  a  informação  dada  e 
trabalhada  na  aula  anterior.  Falou-se 
sobre  os  estudos  sociológicos  e  a 
necessidade de serem objetivos.
14h09–Algumas conversas paralelas.
14h14–É  apresentado  um vídeo  para 
comentarem  sobre  a  igualdade  entre 
géneros. Fez-se referências aos dados 
estatísticos  e  em  que  lugar  está 
Portugal.
14h17–Foi  apresentado  outro  vídeo 
dentro  da  mesma  temática,  mas  que 
refere  a  desigualdade  na  escrita,  o 
facto  de  nos  anúncios  aparecer  “a 
empregada  de  limpeza”  e  “o 
engenheiro”.
14h35–Seguiu-se um pequeno debate 
sobre  os  preconceitos  que  ainda 
existem  e  as  desigualdades  na 
sociedade portuguesa.
14h39–Foi  distribuída  uma  ficha  de 
trabalho, com texto e perguntas.
14h42–Cada  aluno  lê  uma  parte  do 
texto em voz alta.
A  professora  pede  para  os  alunos 
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começarem  a  fazer  pequenas 
investigações,  pois  pretende-se  que 
percebam  os  obstáculos  que  existem 
nas investigações sociológicas.
O trabalho é para fazer dois a dois e 
podem  consultar  o  livro,  o  resto 
terminam em casa.
Na aula estiveram presentes 20 alunos, 
8 rapazes e 12 raparigas.
14h45-Fim da aula.

A aula foi dada de porta aberta pois 
estava calor.

14  de  outubro  de 
2013

3ª  aula  observada–Duração  90 
minutos. Economia A. 10º G.

10h-Início da aula.
A  sala  hoje  tem  uma  disposição 
diferente,  pois  as  secretárias  formam 
um “U”.
10h06–Entrada doa alunos na sala de 
aula.
10h11–7 alunos chegam atrasados
Na  sala  estão  presentes  23  alunos, 
sendo  que  15  são  rapazes  e  8 
raparigas.
A professora dá tempo e pede para eles 
acalmarem.  Dá-lhes  os  Bons  Dias! 
Refere que têm uma nova disposição 
da sala e pede atenção e concentração.

A  professora  apesar  de  não  dizer 
explicitamente  o  sumário  refere  que 
hoje  vão  continuar  a  trabalhar  as 
necessidades.
10h17–Uma  pequena  recapitulação  e 
faz perguntas a alguns alunos do que é 
que  eles  entendem  que  é  uma 
necessidade,  assim  como  os  vários 
tipos  de  necessidades  e  a  sua 
classificação.
Solicita  que  os  alunos refiram vários 
exemplos  de  necessidades  primárias, 
secundárias  e  terciárias.  Refere  com 
podem  fazer  a  distinção  entre  estas 
necessidades.
Depois  trabalham  as  necessidades 
quanto ao custo.
Questiona  sempre  os  alunos 
relativamente a esta temática.

A meu ver a disposição da sala em 
“U” que normalmente é uma mais-
valia, neste caso tinha fortes indícios 
de que não iria funcionar. Os alunos 
são  indisciplinados  e  brincalhões, 
assim,  esta  disposição  de  carteiras, 
ao colocá-los todos virados uns para 
os outros, dá azo a mais brincadeira, 
tal como se verificou.
A professora constatou, no final da 
aula, que a disposição em “U” não 
tinha  funcionado e  que  não  se  iria 
repetir.

O  conteúdo  é  exposto  recorrendo 
aos  métodos  expositivo  e  de 
instrução direta. São transmitidos de 
uma  forma  muito  clara  e  objetiva 
com a  permanente  intervenção dos 
alunos.
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10h33–Apresenta  um  PPT  sobre  as 
necessidades.
Depois  faz  um  exercício  com  os 
alunos  e  pergunta  quem  tem  sede? 
Distribui água e copos pelos alunos e 
pede  para  estes  classificarem  esta 
necessidade. Após os alunos beberem 
a  água  pergunta-lhes  se  já  têm  a 
necessidade deles satisfeita.
10h37–Faz uma repreensão, referindo 
que  pretende  tratá-los  sempre  como 
alunos do  secundário  e  não  pretende 
baixar o patamar.
Seguidamente  pergunta  qual  a 
característica  da  necessidade  que 
refere  que  à  medida  que  vamos 
bebendo  a  água  a  nossa  necessidade 
vai diminuindo?
10h40–Entram dois alunos atrasados.
10h41–Faz  um  repreensão  porque  o 
grupo estava todo agitado.
Continua a projeção do PPT.
Questiona  os  alunos  se  através  do 
consumo podemos satisfazer as nossas 
necessidades.
Refere que o consumo é um acto de 
responsabilidade.
Coloca  questões  a  alguns  alunos: 
Consomem  alguma  coisa  que 
considerem  que  faz  mal?  O  que 
consumimos tem consequências? Que 
tipo de consequências?
10h54–Falam  das  consequências 
pessoais  do  consumo  e  das  suas 
consequências sociais.
Exemplifica o que é o consumo e suas 
consequências.
11h02–Falam sobre as  consequências 
ambientais, e políticas.
Chama a atenção dos alunos, batendo 
com a caneta na secretária.
11h05–Passa um vídeo sobre “Compre 
o que é nosso”.
11h09– Passa um segundo vídeo sobre 
como diminuir o consumo energético.
Passa  um terceiro  vídeo  sobre  como 
poupar e sobre a nossa pegada.

Relativamente  a  esta  atividade  da 
água, penso que não resultou com o 
grupo,  não  porque  tivesse  falta  de 
interesse, mas porque, mais uma vez 
por  causa  das  características 
desestabilizadoras  de  alguns 
elementos  do  grupo  que 
aproveitaram  para  brincar, 
caricaturando a situação.

A  professora  repreende  o  grupo 
amiúde,  contudo  julgo  ser 
necessário,  pois  não  devemos 
permitir  comportamentos 
inadequados.

Os  vídeos  que  foram  apresentados 
nesta aula foram muito interessantes 
e oportunos.
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Passa um quarto vídeo: “Um dia será 
tarde demais”
11h16-É  introduzido  um  novo 
conceito  através  da  apresentação  de 
um PPT: a tipologia do consumo. São 
referidos  vários  exemplos  para 
explicitar o conteúdo. 
No entanto, alguns alunos têm dúvidas 
e  perguntam  à  professora  que  os 
esclarece.
11h30-Fim da aula.

Parece-me  uma  boa  forma  de 
transmitir estes conceitos que sendo 
por  vezes  abstratos  carecem  da 
concretização  que  o  exemplo 
possibilita.

21  de  outubro  de 
2013

4ª  aula  observada-Duração  90 
minutos. Economia A. 10º G.

10h09-Início  da  aula.  Faltam,  ainda 
alguns alunos na sala.
A  professora  distribui  uma  folha  a 
cada aluno.
Refere  que  esteve  a  confirmar  na 
plataforma  as  datas  dos  testes  das 
outras disciplinas e marca o teste. Este 
ocorrerá  um  dia  antes  da  reunião 
intercalar.  Antes  do  teste  será  feita 
uma ficha formativa. 
10h12-Explica  qual  o  trabalho  que 
irão desenvolver. Trata-se da atividade 
proposta no manual, no ex.45 da p. 66.
Como  nem  todos  os  alunos  têm 
manual,  a  professora  dita  os 
parâmetros do trabalho.
Dá alguns dias para a realização desta 
tarefa e determina que a mesma pode 
ser  realizada  individualmente,  ou  em 
díades.  Deve  ser  apresentado  em 
suporte  digital,  mas  a  apresentação 
não deverá exceder os 10 minutos.
Pede  atenção  para  o  cuidado  dos 
alunos  não  lerem  aquando  da 
apresentação.
A avaliação  dos  trabalhos  será  feita 
com  base  na  apresentação  oral  em 
aula. 
10h38-Recapitulação da aula  anterior 
subordinada ao tema da Lei de Engel.
10h45-Chegam 4 alunos à  2ª  metade 
da aula. 
A professora pergunta algo a um aluno 

O trabalho  das  marcas  pareceu-me 
cativante  e  os  alunos  parecem  ter 
ficado interessados em desenvolvê-
lo.

Esta  observação  é  bastante 
pertinente,  uma  vez  que  certos 
alunos  insistem  na  postura  de 
leitura,  aquando  das  apresentações 
orais. Algo que, a meu ver, não deve 
ser tolerado. Assim sendo avisados, 
não poderão utilizar o argumento do 
desconhecimento.
A professora chama a atenção para 
uma curiosidade interessante: Engel 
foi  economista  e  estatístico  em 
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e todos querem responder.  A docente 
apela à ordem referindo que quando a 
pergunta é dirigida a um aluno, é ele 
que deverá responder primeiramente.
O aluno responde.
11h-Faz  uma  observação  aos  alunos 
que  chegaram  atrasados  dizendo  que 
terão que perguntar aos colegas sobre 
a tarefa ditada na 1ª parte da aula.
11h05-Dá-se  o  visionamento  de  um 
vídeo  da  Pordata:  Nós  Portugueses- 
Lei de Engel.
11h15-Os  alunos  fazem  os  seus 
comentários ao vídeo.
11h20-Entrega  de  uma  ficha  de 
trabalho sobre a Lei de Engel.
11h:25-A professora refere que a ficha 
é para corrigir no dia seguinte.
11h30-Toca para a saída, a aula acaba.

Berlim. Por ter acesso às estatísticas 
foi-lhe  possível  estabelecer 
regularidades e enunciar a Lei.

Outra  chamada  de  atenção 
interessante,  feita  pela  professora, 
foi  de que Engel  pressupôs que as 
Famílias  gastariam  todo  o  seu 
dinheiro  em despesas  de  consumo, 
ao  estabelecer  uma  relação  direta 
entre  rendimento  e  rubrica  de 
despesa. 

Um  aluno  refere  que  faltam  10 
minutos  para  tocar.  A  professora 
contrapõe  dizendo  que  a  ficha  de 
trabalho é para iniciar em aula, mas 
acabar em casa.

28  de  outubro  de 
2013

5ª  aula  observada-Duração  90 
minutos. Economia A. 10º G.

10h-Início
10:05h-A  professora  tece  algumas 
considerações  sobre  a  ficha  de 
avaliação  realizada  pelos  alunos. 
Apesar  de  ainda  não  a  entregar  na 
presente  aula,  refere  o  que  já  foi 
possível observar com a sua correção. 
Os  alunos  perguntam  mais 
informações  sobre  o  teste  e  querem 
saber se tiveram classificação positiva 
ou negativa.
10h12-A professora refere que irá ser 
lecionado  o  tema  “Sociedade  de 
consumo”.
10h15-Os  alunos  estão  agitados.  A 
professora  espera  que  se  calem  para 
falar.
10h18-A aula inicia-se com a projeção 
de um PPT.
A  professora  faz  uma  pergunta 
direcionada  a  um  aluno  e  este 
responde acertadamente.
10h25-Há um aluno que pergunta pela 
terceira  vez  de  o  PPT é  para  passar 
para o caderno.

Não tenho a certeza desta estratégia 
ser adequada.  Se a ficha ainda não 
está  corrigida,  penso  que  não  se 
deveria  falar  dela.  Deve-se  fazê-lo 
em momento oportuno para o efeito 
que  é  aquando  da  sua  entrega  e 
correção.

Parece-me ser  uma boa tática a de 
esperar  que  a  turma  acalme.  Não 
devem  professor  e  alunos  falar  ao 
mesmo tempo.

A metodologia  da  instrução  direta 
parece-me  adequada  ao  grupo  em 
questão  pois  é  uma  forma  de  os 
manter atentos e/ou de lhes focalizar 
a atenção.
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A professora  pede  a  uma  aluna,  que 
teve  classificação  negativa  no  teste, 
para que esteja com atenção e muda-a 
de lugar para a fila da frente.

10h35-Um  aluno  está  com  um 
telemóvel.  A  professora  retira-lho  e 
refere que, posteriormente, terá que ir 
buscá-lo à Direção da escola.

10h40-Um dos alunos refere que vão 
ter teste de português a seguir por isso 
se encontram um pouco ansiosos.

10h50-Os  alunos  quando  respondem 
às  perguntas  da  professora,  muitas 
vezes utilizam a linguagem coloquial 
própria da sua categoria social.  

10h55-A professora pede a um aluno 
que  teça  um  comentário  sobre  algo 
que  foi  projetado.  Contudo  ele  não 
sabe  responder  e  a  professora  acaba 
por fazê-lo.
11h-A  docente  fala  do  “Movimento 
560” algo que desperta o interesse dos 
alunos e eles manifestam interesse em 
participar.

11h05-Um dos  alunos  pergunta  se  o 
PPT  vai  ser  colocado  no  blogue.  A 
professora  refere  que  irá  ser  no 
moodle. 

11h10-  Apresenta  um  cartoon da 
Mafaldinha para comentar.
11h15-Esclarece sobre o projeto braço 
direito,  inserido  no  projeto  “Junior  
Achievment”  em  que  o  12º  ano 
participa.  Envolve  a  turma  numa 
participação voluntária. 
Eles mostram-se interessados.

11h20-É  distribuída  uma  ficha  para 
TPC,  sugerindo  que  a  iniciem  de 
imediato até ao final da aula para irem 

A  professora  responde  muito 
pacientemente  e  pela  3ª  vez  que  o 
PPT está no manual.
A aula prossegue expositiva.

Ao  princípio  esta  medida  pareceu-
me um pouco excessiva. No entanto 
dada  a  insistência  que  os  alunos, 
normalmente,  têm  no  uso  do 
telemóvel,  em contexto  de  sala  de 
aula, é melhor a tomada de medidas 
fortes  para  abolir  de  vez  este 
comportamento inadequado.

A seguir ao episódio do telemóvel a 
turma acalmou por um tempo.

Apesar  de não ser  imediato,  penso 
que  deverá  contrariar-se  esta 
abordagem, sempre que possível. 

Penso que teria sido mais vantajoso 
ter  pedido  a  outro  aluno  que  o 
fizesse.

Os  alunos  parecem  familiarizados 
com  as  novas  tecnologias  e  com 
vontade de as utilizar.

Parecem  aderir  bem  a  atividades 
mais complexas do que a atividades 
mais  simplistas  (ex.  Copo  de  água 
de uma das aulas passadas).
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adiantando o trabalho para casa.
A ficha  distribuída  é  do  caderno  de 
atividades. 

Os alunos iniciam o trabalho, a maior 
parte  em  díades.  Eles  parecem 
trabalhar  melhor  a  pares  e  em grupo 
do que individualmente.

10h30-Fim da aula. 

Em  25  alunos  presentes  apenas  5 
referem não estar interessados em ir.

É  distribuída  uma  ficha  para  TPC 
pois nem todos os alunos novos têm 
o  manual  adotado  no  ano  letivo 
2013/2014.

15  de  outubro  de 
2013

1ª  aula  lecionada  assistida  pela 
professora  cooperante  e  observada 
pela minha colega de mestrado Sofia 
Policarpo.
Entrada
Sumário: Apresentação.  Fatores 
explicativos do consumo: económicos 
e  extraeconómicos.  Visionamento  de 
alguns vídeos e PPT's.
Apresentação. Cada aluno apresentou-
se  e  explicitou  a  razão  pela  qual 
escolhera a área socioeconómica.
Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula iniciar-se-á com a exposição dos 
conceitos relacionados com  os fatores 
explicativos do consumo. Procurar-se-
á  que  os  alunos  reconheçam  a 
diversidade  de  fatores  que 
impulsionam  o  consumo  e  a  sua 
natureza diversa.
Análise  da  base  de  dados  Pordata  e 
gráficos do manual.
Projeção  de  dois  anúncios 
publicitários.
Debate.

Os  alunos  gostaram  de  voltar  a 
apresentar-se.

A aula correu muito bem e os alunos 
aderiram bem às atividades.

Pareceram  gostar  da  utilização  do 
recurso  multimédia  e  da  utilização 
de estratégias diversas.

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

29  de  outubro  de 
2013

2ª  aula  lecionada  e  assistida  pela 
professora cooperante.
Entrada
Sumário:  A evolução da estrutura de 
consumo  em  Portugal  e  na  União 
Europeia.  Resolução  de  testes 
interativos. 

Nesta aula  aumentei,  ainda mais, o 
recurso multimédia. 
Os  alunos  estiveram  interessados, 
cativados,  principalmente,  pela 
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Utilização  do  método  expositivo 
(manual interativo).
Análise  de  dados  estatísticos 
disponibilizados  por  organismos 
nacionais e internacionais.
Sugestão  aos  alunos  de  consulta  de 
sítios  na  Internet sobre  as  temáticas 
lecionadas.
Análise  da  base  de  dados  Pordata  e 
gráficos do manual.
Respostas a questões do manual.
Realização de dois testes interativos.

utilização do suporte informático.
Este  subponto  é  muito  numérico  e 
gráfico, despertando pouco interesse 
destes alunos que estão a iniciar uma 
disciplina nova, relativamente à qual 
ainda aprenderam pouco. 
Penso que o dinamismo próprio do 
recurso  multimédia  foi  uma  boa 
estratégia para focalizar o grupo no 
conteúdo lecionado. 

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

4  de  novembro  de 
2013

3ª  aula  lecionada  e  assistida  pela 
Professora  orientadora  Ana  Paula 
Curado, pela professora cooperante 
e  observada  pela  mestranda  Sofia 
Policarpo.
Entrada
Sumário: O  consumerismo  e  a 
responsabilidade  social  dos 
consumidores.  Testes  interativos  e 
visionamento do vídeo “The story of 
stuff”. 
Utilização  do  método  expositivo 
(PPT).
Sugestão  aos  alunos  de  consulta  de 
sítios  na  Internet sobre  as  temáticas 
lecionadas.
Realização de dois testes interativos
Visualização de um vídeo “The story 
of stuff”. 
Respostas às questões propostas como 
guião  de  visualização  do 
documentário.

Mais  uma  vez  recorri,  fortemente, 
ao suporte multimédia.

Utilizei  métodos  de  ensino-
aprendizagem diversificados.

De  um  modo  geral,  a  aula  correu 
bem  e  os  alunos  estiveram 
interessados. 

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

18  de  novembro  de 
2013

Entrega,  na escola,  de dois  presentes 
de  Natal  e  respetivo  cartão  de  Boas 
Festas destinados à Professora Adelina 
Precatado-  Diretora  da  Escola-  e  à 
Professora  Maria  João  Conde- 
Professora cooperante.

Encontrámo-nos  na  escola  com  a 
Diretora,  a  Professora  Adelina 
Precatado,  que  nos  agradeceu  o 
presente e nos convidou para irmos 
ao jantar de Natal da escola que iria 
realizar-se nessa mesma noite.
Devido  a  compromissos  inadiáveis 
da nossa parte, não pudemos aceitar 
o convite, o qual agradecemos.
É sempre com muita amabilidade e 
simpatia que nos recebem na ESC
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2º SEMESTRE 
IPP IV Descrição Observações e reflexões

18 de fevereiro de 
2014

1ª  aula  lecionada  e  assistida  pela 
professora cooperante.

Entrada
Sumário:  Apresentação  do  conceito 
de mercado. Tipos de mercado. Lei da 
Procura e fatores seus determinantes.  

Visualizou-se  um  vídeo  de 
sensibilização  para  o  conteúdo  a 
lecionar.
Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula  iniciou-se  com  a  exposição  do 
conceito  de  mercado  e  os  tipos  de 
mercado. 
Procurou fazer-se com que os alunos 
reconhecessem  a  existência  de  uma 
diversidade de mercados.

Apresentação  de  um  PPT  sobre  a 
Procura, a Lei da Procura e os fatores 
determinantes da procura.
Pretendeu-se  que  os  alunos 
analisassem  de  que  forma  alguns 
fatores condicionam o comportamento 
da curva da procura.

Resolução de uma ficha de trabalho

Alguns alunos entram às 15h15 mas 
a  maior  parte  dos  discentes  vão 
entrando  com  alguns  minutos  de 
atraso. Entram de forma um pouco 
barulhenta.

Quase  todos  os  alunos  estavam na 
sala, cerca das 15h25.
Antes  de  iniciar  a  aula  referi-lhes 
que retirassem as mochilas de cima 
da  mesa  e  que  guardassem  os 
telemóveis dentro das mesmas. 

Distribuí  aos  alunos  uns  papéis 
(cartolina)  para  que  eles  pudessem 
colocar os seus nomes em cima de 
cada  secretária.  Adotei  este 
procedimento para me poder dirigir 
a cada um, pessoalmente, sem correr 
o risco de me enganar nos nomes.
Atuei desta forma em todas as aulas, 
muito embora já tivesse memorizado 
quase todos os nomes dos alunos da 
turma a partir desta 1ª aula.

Optei  por  introduzir  este  novo 
capítulo através do recurso PPT. Ao 
mesmo  tempo  utilizei  a  instrução 
direta  procurando  aferir  sobre  a 
anterior conceção de mercado que o 
grupo tinha.

A maior parte dos alunos estiveram 
atentos  à  exposição,  contudo  nos 
últimos  40  minutos  de  aula 
denotou-se  alguma  falta  de 
concentração  por  parte  de  alguns 
discentes. 

Nos  últimos  20  minutos  a  turma 
resolveu,  a  pares,  uma  ficha  de 
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trabalho,  retirada  do  manual  que 
fotocopiei  para  todos,  de  forma  a 
testar os conhecimentos.
De notar que  nem todos os  alunos 
tinham o manual da Texto editora de 
2013.  Uma  vez  que  no  grupo  há 
nove  repetentes  e  que  estes  já 
tinham  o  manual  antigo,  do  ano 
anterior,  também  da  texto  e  dos 
mesmos autores, a professora titular 
permitiu que utilizassem o antigo.
Tentei  contornar  esta  limitação  ou 
através  de  fotocópias,  quando 
necessário,  ou  através  da  projeção 
do  manual  multimédia,  para  que 
todos pudessem seguir os conteúdos 
e exercícios pelo mesmo manual. 

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

24  de  fevereiro  de 
2014

2ª  aula  lecionada  e  assistida  pela 
professora cooperante.

Entrada
Sumário: Correção da ficha formativa 
da aula anterior.
A Oferta e a Lei da Oferta. 
O preço e a quantidade de equilíbrio.
O mecanismo de mercado. 

Foi  corrigida  a  ficha  formativa 
realizada na aula anterior

Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula iniciar-se-á com a exposição dos 
conceitos relacionados com a Oferta, a 
Lei da Oferta e suas determinantes. 

Visualização  de  um  vídeo  de 
consolidação do conteúdo lecionado

Apresentação  de  um  PPT  sobre  o 
preço e a quantidade de equilíbrio.
O mecanismo de mercado. 

Quase  todos  os  alunos  estavam na 
sala, cerca das 10h12.

Antes  de  iniciar  a  aula  voltei  a 
referir aos alunos que retirassem as 
mochilas  de  cima  da  mesa  e  que 
guardassem  os  telemóveis  dentro 
das mesmas. 

Os  alunos  estiveram  atentos  à 
correção e alguns foram chamados a 
dar as sua resposta.

Voltei a utilizar o método expositivo 
para introduzir o novo conteúdo.
Pareceu-me  que  a  utilização  do 
ecletismo  metodológico,  com  esta 
turma, foi uma boa opção, uma vez 
que a turma era agitada e, por vezes 
indisciplinada. A utilização de vários 
métodos  fez  com  que  os  alunos 
estivessem mais atentos à aula. 

Optei  por  incluir  sempre  o recurso 
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Visualização  de  um  vídeo  de 
consolidação do conteúdo lecionado.

Teste interativo

informático em todas as aulas,  não 
apenas por o considerar um recurso 
valioso, mas também com o intuito 
de sensibilizar, desde logo, os alunos 
para o que iria ser tratado no estudo 
investigativo. 

Foi  realizado  um  teste  interativo 
para  testar  os  conhecimentos 
adquiridos  na  aula  (avaliação 
formativa). Os alunos aderiram bem 
à  resolução  do  teste,  procurando 
participar nas respostas ao mesmo.  

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

25  de  fevereiro  de 
2014

3ª  aula  lecionada  e  assistida  pela 
professora cooperante.

Entrada
Sumário: As  estruturas  de  mercado: 
concorrência perfeita e imperfeita.
Tipos  de  mercado  de  concorrência 
perfeita:  monopólio,  oligopólio  e 
concorrência monopolística.

Testes interativos para consolidação de 
conhecimentos da aula anterior

Visualização  de  um  vídeo  de 
consolidação  do  conteúdo  lecionado: 
mecanismo de mercado

Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula  inicia-se  com  a  exposição  dos 
conceitos  relacionados  com  as 
estruturas de mercado de concorrência 
perfeita e imperfeita.

Visualização  de  um  vídeo  de 
consolidação  do  conteúdo  lecionado: 
estruturas de mercado.
http://www.youtube.com/watch?
v=ne88pFgLcJc

Quase  todos  os  alunos  estavam na 
sala, cerca das 15h25.

Antes  de  iniciar  a  aula  voltei  a 
referir aos alunos que retirassem as 
mochilas  de  cima  da  mesa  e  que 
guardassem  os  telemóveis  dentro 
das mesmas. 

Desta  vez  comecei  a  aula  com  a 
resolução de testes interativos, pois 
era  importante  perceber  se  os 
conteúdos  estavam  consolidados 
antes  de  avançar  para  o  conteúdo 
novo da concorrência imperfeita. 

Seguiu-se  a  exposição  das 
concorrências perfeita e imperfeita e 
suas características. 

Recorri,  novamente,  ao  recurso 
vídeo  para  cativar  a  atenção  dos 
alunos.
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Nos  últimos  40  minutos  alguns 
alunos  demonstram-se  mais 
agitados,  desatentos  e  tendendo  a 
não  cumprir  as  regras  de  sala  de 
aula.
Em  todas  as  aulas  lecionadas,  os 
discentes demonstraram-se, sempre, 
mais  agitados  nas  aulas  da  tarde, 
depois do almoço, do que nas aulas 
da manhã. 

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.

10 de março de 2014 4ª  aula  lecionada  assistida  pela 
professora  cooperante  e  pela 
Professora orientadora.

Entrada
Sumário: 
Os tipos de mercado de concorrência 
imperfeita:  monopólio,  oligopólio  e 
concorrência monopolística.
A concentração empresarial:  fusões e 
aquisições.
Visionamento  de  vídeos  sobre  casos 
reais.

Vídeo de sensibilização com guião de 
visualização para “chuva de ideias”.
Porque é que a concorrência importa?

http://www.youtube.com/watch?
v=S331j1qFipw

Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula  inicia-se  com  a  exposição  das 
características relacionados os tipos de 
mercado de concorrência   imperfeita. 
Esta  exposição  é  intercalada  com  o 
visionamento  de  vídeos  que  fazem a 
articulação  com a realidade: 

- Monopólio (slides 35-38)

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=LpV0Jr

Quase  todos  os  alunos  estavam na 
sala, cerca das 10h05.

Antes  de  iniciar  a  aula  referi, 
novamente,  aos  alunos  que 
retirassem as  mochilas  de  cima  da 
mesa  e  que  guardassem  os 
telemóveis dentro das mesmas. 

Iniciei a aula com a projeção de um 
vídeo  e  entreguei  aos  alunos  o 
respetivo guião de visualização. 

Os  alunos  estiveram  atentos.  Foi 
sempre  a  minha preocupação 
manter  um  clima  de  trabalho 
disciplinado  e  organizado  e  de 
fomentar a participação de todos os 
alunos.
Voltei a projetar um PPT e a utilizei, 
também,  o  método  de  instrução 
direta.

Procurei, nesta aula, voltar a 
diversificar as estratégias de sala de 
aula, a fim de promover a 
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PPBoo

- Oligopólio (slides 39-40)

http://www.youtube.com/watch?
v=WpORaOPfffo

http://www.youtube.com/watch?
v=Icm1L_RbcWM

http://www.youtube.com/watch?
v=IVndvFoQt34

-  Concorrência  monopolística  (slides 
35-38)

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=HrQU4
0jMgWw

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_det  ailpage&v=tzTmvY  
SOetI

Exposição  de  quadro  síntese  (slides 
44-45)

Exposição  de  um  PPT  sobre  a 
concentração empresarial.
(slides 46-53)
Vídeos de articulação com a realidade:
Aquisições
Aerospace giant
http://www.youtub  e.com/watch?  
feature=player_detailpage&v=lNF6O
Drvdw8

Fusões
Loyds
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=Dng7tP
seAWM
Caso Telefónica/Vivo
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=rT-
2Ciov_sA

concentração dos alunos.
Os vídeos que projetei tiveram, 
também, como objetivo fomentar 
relacionação dos conteúdos com as 
situações do quotidiano e da 
realidade social, sob a perspetiva 
económica. Procurei preparar os 
alunos para o que iria ser 
desenvolvido na minha prática 
investigativa.

Pode  dizer-se  que  os  discentes 
seguiram, atentamente, a aula e que 
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Promoção das reflexão crítica através 
de uma reflexão final  sobre fusões e 
aquisições- Qual seu o objetivo?

a  ideia  da  diversificação  de 
materiais e estratégias correu bem.
No entanto, seria necessário que os 
alunos  refletissem sobre  os  vídeos, 
de modo a conseguirem estabelecer 
a correspondência para os conteúdos 
e vice-versa, promovendo a criação 
de conhecimento. 
Fez-se uma reflexão final, em grupo, 
com aquele intuito.

11 de março de 2014 5ª  aula  lecionada  assistida  pela 
professora cooperante.
Entrada
Sumário:  Pesquisa  eletrónica  de 
recursos  eletrónicos  subordinada  a 
uma guião.

Às 15h:15 a professora cooperante e 
eu levámos os alunos para uma sala 
de pesquisa. 
Verifiquei  que  nem  todos  o 
computadores  estavam a  funcionar, 
mas.  Apesar  daquela  evidência, 
todos  os  grupos  tiveram  o  seu 
computador para poderem trabalhar.
Os  alunos  da  turma  foram 
organizados em 7 grupos: 3 grupos 
de  3  elementos  e  4  grupos  de  4 
elementos.
A organização teve que ser daquela 
forma de modo a permitir que todos 
os grupos tivessem computador.
Um dos grupos de 4 elementos não 
colaborou  nesta  pesquisa,  era  um 
grupo  constituído  por  elementos 
que,  normalmente,  assumiam  uma 
postura  indisciplinada  e 
perturbadora do bom funcionamento 
da aula.
Este  grupo nunca chegou a enviar-
me as  pesquisas que pareceram ter 
estado  a  desenvolver  nesta  aula 
destinada para o efeito. 

Depois  de  todos  os  grupos  terem 
sido  formados  e  de  terem  o  seu 
próprio computador, deu-se início ao 
trabalho.

De  um  modo  geral,  os  alunos 
estiveram  interessados  no 
desenvolvimento  do  trabalho  e 
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partilharam  ideias  acerca  dos 
comentários que teceram.
Não  é  muito  usual  os  alunos  do 
10ºG  terem  aulas  numa  sala  de 
informática, por razões já apontadas 
neste relatório. 

17 de março de 2014 6ª  aula  lecionada  assistida  pela 
professora  cooperante  e  pela 
Professora orientadora.

Entrada
Sumário: 
Revisão dos conceitos de concentração 
empresarial: fusões e aquisições.
“Quiz”  de  revisão  dos  conteúdos  da 
unidade 5- Preços e Mercados.
Visionamento  de  vídeos  sobre  casos 
reais,  no  âmbito  da  concentração 
empresarial.

Através  do  recurso  ao  método 
expositivo  (PPT)  e  interrogativo,  a 
aula  inicia-se  com  a  exposição  dos 
conceitos  relacionados  com  a 
concentração empresarial.

- Concentração empresarial (slides 46-
53)
-Visionamento  de  OPA  sobre  o 
Benfica
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=Va2QX
M7otXQ

-Snapchat  recusa  oferta  de  3  mil 
milhões de dólares do Facebook

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=fw7Og
V2NVtc

Realização  de  um  “Quiz”  de  30 
perguntas de Escolha Múltipla sobre o 
conteúdo lecionado na unidade Preços 
e Mercados, como forma de avaliação 
formativa.
Divisão  da  turma  em  três  grupos  e 
cada grupo tem um porta-voz que dará 

Quase  todos  os  alunos  estavam na 
sala, cerca das 10h05.

Antes  de  iniciar  a  aula  referi  aos 
alunos  que  retirassem  as  mochilas 
de cima da mesa e que guardassem 
os telemóveis dentro das mesmas. 

A escolha dos temas dos vídeos, 
prendeu-se, novamente, com o 
relacionamento dos conteúdos 
lecionados com casos práticos 
empresariais e reais.

Voltei a optar por diversificar as 
estratégias didáticas, pelos motivos 
já apontados.

A estratégia do “quiz” para fazer 
revisões dos conteúdos lecionados 
pareceu-me adequada uma vez que 
cativou o interesse dos alunos que 
fizeram um esforço para responder 
acertadamente para marcarem 
pontos contra a equipa contrária.
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a resposta de cada grupo. 
Visionamento  de  uma  entrevista  aos 
CEO  de  duas  empresas  oligopolistas 
Apple e Microsoft:  Steve Jobs e Bill 
Gates, respetivamente.
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=Ag_zuf
uTmj8
Índia - o (novo) foco das tecnológicas

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=rjSRYg
oS0pg
Reflexão final em grupo. A reflexão final sobre a aula e os 

recursos utilizados foi importante 
para a possibilitar a construção de 
conhecimento.

Apesar de extravasar o enfoque do 
presente relatório é de salientar, no 
entanto, no final deste diário de 
campo que esta turma tem 
problemas de desatenção e mau 
comportamento e que são 
transversais a todas as disciplinas. 
Apesar do esforço desenvolvido no 
sentido  de  caminhar  pela  sala  de 
aula  para  impedir  as  conversas 
paralelas de alguns alunos da turma 
e  da  diversificação  de  estratégias 
para  apelar  à  concentração  dos 
alunos,  nem  sempre  um  ambiente 
propício  de  sala  de  aula  foi 
maximizado.
Na entrevista realizada à professora 
podemos  constar  esta  evidência 
(Anexo B).

Este  plano de  aula  anexa-se a  este 
relatório.
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Iniciação à Prática Profissional

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA

Professor(a):                                                                                  Disciplina:

Ano:                      Turma:                         Hora Inicio/Fim:                    N.º Alunos:                           

Sumário:

 

A – Início da aula Sim Não Observações

A1. Faz o acolhimento dos alunos (chamada e sumário)

A2. Faz uma síntese dos conteúdos abordados na aula 

anterior

A3. Expõe, de forma clara, as aprendizagens (conteúdos e 

objetivos) bem como as tarefas a realizar na aula

A4. Motiva os alunos para os assuntos a abordar 
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Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade

2

B – Gestão da sala de 

aula 

(espaço/tempo/aprend

izagens)

Sim Não Observações

B1. Adequa a sala de aula e a disposição dos 

alunos face ao tipo de aprendizagem

B2. Desloca-se pela sala de aula para estabelecer 

uma relação mais próxima, promover a 

atenção e prevenir a indisciplina dos alunos

B3. Utiliza eficazmente as metodologias e os 

recursos disponíveis

B4. Utiliza estratégias diversificadas

B5. Faz uma eficiente gestão do tempo

B6. Expressa-se de forma clara e concisa

B7. Mantém um ritmo adequado às características 

da turma

B8. Promove  o  trabalho  autónomo  individual 

e/ou do grupo
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B9. Utiliza recursos educativos inovadores

3

C – Motivação Sim Não Observações

C1. Proporciona um ambiente que favorece a 

aprendizagem dentro da sala de aula

C2. Atende às necessidades dos alunos

C3. Estabelece regras de comportamento e de 

cooperação entre os alunos

C4. Desenvolve tarefas que estimulem o 

envolvimento, a participação e a criatividades 

dos alunos

C5. Desenvolve estratégias diversificadas que 

promovam o sucesso das aprendizagens

C6. Estimula a participação dos alunos e a 

capacidade crítica
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4

D – Relações 

interpessoais

Sim Não Observações

D1. Evidencia capacidade relacional e de 

comunicação

D2. Promove o bom relacionamento entre os 

alunos e entre estes e o professor

D3. Incentiva a construção participada de regras 

de boa convivência dentro da sala de aula

D4. Promove o respeito pelas diferenças culturais 

e pessoais dos alunos

D5. Gere eficazmente situações de conflito e de 

indisciplina

D6. Apoia  e  atende  os  alunos  em  função  das 

respetivas necessidades
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D7. Estimula  os  alunos  a  expor  as  suas 

dificuldades

D8. Revela equilíbrio no exercício da autoridade 

5

E – Encerramento da 

aula

Sim Não Observações

E1. Efetua uma síntese global dos conteúdos 

abordados e realiza a avaliação formativa

E2. Apresenta os conteúdos a abordar na 

próxima aula

Notas/Observações

Descrição geral da aula:
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Aspetos positivos e aspetos negativos:

Sugestões:
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GRELHA DE ATITUDES E PARTICIPAÇÃO       Ano letivo 2013-2014
                                                         Data            /         Ano       .º    Turma            A  Docente                                                           
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            Obs: Esta grelha é preenchida pelo do nº de vezes que o aluno faltou a qualquer um dos parâmetros     

                     no período em que decrreu a prática de ensino. 

                     Se nunca faltou terá 20 valores.

         Os parâmetros serão ponderados da seguinte forma:        50%       30%       20%



Avaliação final dos alunos-10ºG

Página 1

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ALUNOS DA TURMA DO 10ºG-3º PERÍODO 
Número Nome 1º Período 2º Período 3º Período Situação atual Nº de negativas

1 André Santos 12 11 11 Transitou 0
3 Bruno Pereira 11 12 12 Transitou 0
4 Duarte Pimenta 10 9 10 Transitou 2
5 Eduardo Garcia 10 9 10 Não transitou 3
6 Fank Li 9 9 9 Não transitou 4
7 Inês Fernandes 17 16 16 Transitou 0
8 João Travanca 18 18 19 Transitou 0
9 João Neves 7 7 7 Não transitou 6

10 João Veiga 17 16 16 Transitou 0
11 José Fortuna 11 10 10 Não transitou 4
12 Frederico Lubomirski 15 16 16 Transitou 1
13 Júlia Wang 13 13 13 Transitou 1
15 Marcelo Silva 14 14 14 Transitou 0
16 Margarida Avelar 13 12 12 Transitou 2
17 Maria Pitôrra 16 15 16 Transitou 0
18 Mariana Correia 17 17 17 Transitou 0
19 Miguel Pinto 14 14 14 Transitou 0
20 Nízia Aguiar 12 10 10 Transitou 2
21 Nuno Morais 15 15 15 Transitou 0
22 Pedro Ferreira 17 16 16 Transitou 1
23 Ricardo Carmo 10 9 9 Não transitou Anulou
24 Rita Sarfo 15 15 15 Transitou 0
25 Sofia Monteiro 15 13 14 Transitou 0
26 Tiago Inácio 9 9 10 Transitou 2
29 Larissa Santos --- 14 16 Transitou 1

Total/média 25 alunos 13,21 12,76 13,08 20 transitaram



ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

Critérios de Avaliação da disciplina de Economia A (10º e 11º anos)
                    
 A avaliação dos alunos na disciplina incidirá sobre:

 aquisição de conhecimentos;
 compreensão dos conteúdos;
 aplicação dos conhecimentos;
 progressão na aprendizagem;
 atitudes e comportamentos.

Os  itens  de  avaliação,  nesta  disciplina,  e  os  respetivos  coeficientes  de  ponderação  para  a 
classificação do aluno, são os que constam da grelha que se segue:

Itens de Avaliação Objeto de Avaliação Coeficientes de 
Ponderação

(em percentagem)

Testes escritos
Aquisição  de  conhecimentos;  compreensão  dos 
conteúdos; aplicação dos conhecimentos; clareza e 
correção ortográfica.

80

Trabalhos
de grupo e individuais

Conteúdo; clareza científica;  correção ortográfica; 
estrutura;  apresentação;  capacidade  de 
argumentação, espiríto crítico e criatividade.
 

10

Atitudes e 
comportamentos

Assiduidade;  pontualidade;  cumprimento  das 
atividades  e  prazos;  solidariedade  para  com  os 
colegas; iniciativa; responsabilidade e respeito. 
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