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1. Horas de contacto: 
 Teóricas -  28 h  Práticas -  28 h Total – 56h 
 
2. Objetivos Permitir um entendimento da teoria económica e especificidades da sua aplicação à 

análise do sector agrícola. Compreender a teoria da procura, do produtor e da oferta. Pretende 
ainda que os alunos entendam a intervenção governamental no sector agrícola e se familiarizem 
com a Política Agrícola Comum e apreendam noções básicas de gestão empresarial. Fornecer um 
quadro de conceitos e procedimentos que sirvam de apoio ao processo de decisão na otimização 
da gestão da saúde e da produção animal. 
 
3. Programa 

Ensino Teórico: Introdução; teoria elementar da procura; teoria elementar da oferta; equilíbrio de 
mercado e formação do preço; métodos básicos de análise económica; breves noções de gestão; 
introdução à análise de políticas.  
Ensino Prático: Complexo de produção agro-florestal; números índices e taxas de crescimento; 
função procura; função de produção; custos, receita e lucro; equilíbrio de mercado e elasticidades; 
custos diretos; orçamentos parciais, análise custo-benefício; limiares de rentabilidade e 
intervenção nos mercados. 
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5. Avaliação 

Os conhecimentos adquiridos pelos alunos são avaliados através de um exame escrito integrando 
a matéria teórica e prática realizado no final do semestre. 


