
ECONOMIA C 
 

O programa organiza-se segundo dois vectores fundamentais que permanentemente se entrecruzam – 
aspectos e problemas relevantes da economia mundial actual e a problemática do desenvolvimento. De facto, se é 
óbvia a necessidade de confrontar os alunos com as grandes linhas de força do sistema mundial actual, 
nomeadamente nas suas características e implicações económicas, não menos óbvias parecem ser a importância e 
a actualidade da temática do desenvolvimento que, de formas diversas, implica toda a Humanidade. 

Pelas características do seu conteúdo este é, assim, um programa que, mais do que transmitir conceitos, 
pretende colocar os alunos perante factos da realidade económica mundial e levá-los a compreendê-los, a analisá-
los, a discuti-los e a problematizá-los, sem cair em pretensas verdades feitas definitivamente estabelecidas. Tal 
atitude não exclui, no entanto, a importância formativa da última unidade lectiva do programa que, sendo 
globalizante, introduz expressamente a reflexão ética inerente aos Direitos Humanos. 
 
São finalidades da disciplina de Economia C: 
 

 Perspectivar a Economia no conjunto das Ciências Sociais 

 Fornecer conceitos básicos da Ciência Económica 

 Promover a análise quantitativa dos fenómenos económicos 

 Promover a compreensão dos factos de natureza económica, integrando-os no seu contexto social mais 
amplo 

 Fomentar a articulação de conhecimentos sobre a realidade social 

 Contribuir para a identificação e para a compreensão de grandes problemas do mundo actual, a diferentes 
níveis de análise 

 Promover o rigor científico e o desenvolvimento do raciocínio, do espírito crítico e da capacidade de 
intervenção, nomeadamente na resolução de problemas 

 Contribuir para melhorar o domínio escrito e oral da língua portuguesa 

 Desenvolver técnicas de trabalho intelectual, nomeadamente no domínio da pesquisa, do tratamento e da 
apresentação da informação 

 Promover a utilização das tecnologias da informação e comunicação 

 Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo 

 Fomentar a interiorização de valores de tolerância, respeito pelas diferenças, democracia e justiça social, 
solidariedade e cooperação 

 Fomentar atitudes de não discriminação, favoráveis à promoção de igualdade de oportunidades para 
todos, nomeadamente entre os sexos 

 Contribuir para a formação do cidadão, educando para a cidadania, para a mudança e para o 
desenvolvimento 

 Promover a reflexão sobre os Direitos Humanos e responsabilidades correspondentes 
 
Objectivos no domínio dos conhecimentos: 

 Compreender a perspectiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos sociais 

 Integrar os fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais 

 Compreender conceitos económicos fundamentais 

 Utilizar correctamente a terminologia económica 

 Conhecer aspectos relevantes das economias portuguesa e da União Europeia 
 
 
LISTAGEM dos TEMAS/UNIDADES LECTIVAS 
 
1. Crescimento e Desenvolvimento 

1.1. Crescimento económico e desenvolvimento – conceitos e indicadores 
1.2. O crescimento económico moderno 

1.2.1. Fontes de crescimento económico 
1.2.2. Características do crescimento económico moderno 
1.2.3. Ciclos de crescimento económico 

1.3. As desigualdades actuais de desenvolvimento 
2. A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo 

2.1. A mundialização económica 
2.1.1. Noção e evolução 
2.1.2. A aceleração da mundialização económica a partir de 1945 



2.2. A globalização do mundo actual 
2.2.1. A mundialização e a globalização 

2.2.1.1. A mundialização das trocas 
2.2.1.2. Os movimentos internacionais de factores produtivos 
2.2.1.3. Os fluxos de informação 
2.2.1.4. A globalização dos mercados 

2.2.2. A transnacionalização da produção 
2.2.3. A globalização financeira 
2.2.4. A globalização cultural 

2.3. A globalização e os países em desenvolvimento 
2.4. A regionalização económica mundial – áreas económicas 

3. O Desenvolvimento e a Utilização dos Recursos 
3.1. O desenvolvimento e a questão demográfica 

3.1.1. O progresso tecnológico e o crescimento demográfico 
3.1.2. A diversidade de estruturas demográficas 
3.1.3. Consequências económicas da questão demográfica 

3.2. O desenvolvimento e os recursos ambientais 
3.2.1. O crescimento económico moderno e as consequências ecológicas 
3.2.2. O funcionamento da economia e os problemas ecológicos 

4. O Desenvolvimento e os Direitos Humanos 
4.1. Direitos Humanos – noção, características gerais e evolução 
4.2. Economia e Justiça Social – o direito ao desenvolvimento 
4.3. Economia e Cidadania – o direito à não discriminação e a um completo Desenvolvimento Humano 
4.4. Economia e Ecologia – o direito a um ambiente saudável e a um Desenvolvimento Sustentável 
4.5. Economia, Desenvolvimento e Direitos Humanos 

 


