
AURORA A. C. TEIXEIRA
SANDRA TAVARES SILVA

ANA PAULA RIBEIRO
VITOR MANUEL CARVALHO

4ª EDIÇÃO REVISTA E AUMENTADA

FUNDAMENTOS 
MICROECONÓMICOS 

DA MACROECONOMIA
Exercícios resolvidos e propostos



Às nossas famílias



7

Prefácio dos autores

O presente manual resulta de um esforço de compilação de materiais 
que têm vindo a ser utilizados numa das unidades curriculares de Ma-
croeconomia lecionada na Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto.

Esta quarta versão do manual atualiza toda a informação estatística e 
aumenta substancialmente o número de exercícios propostos. Em ter-
mos de informação estatística, é importante notar que em 1 de setembro 
de 2014 entrou em vigor o novo Sistema Europeu de Contas (SEC 2010) 
que estabelece uma nova metodologia para a produção de dados de 
contas nacionais na União Europeia, refletindo-se em alterações na 
contabilização do Produto Interno Bruto (PIB) e das suas componentes. 
Em conformidade, todas as séries utilizadas nos diversos capítulos do 
livro foram revistas, registando por isso diferenças face aos valores 
de anteriores edições do livro (que seguiam o SEC 1995). Adicional-
mente, e não obstante a enfâse do livro ser colocada nos princípios 
microeconómicos da Macroeconomia, esta versão inclui um capítulo 
completamente novo sobre o enquadramento institucional da Política 
Monetária na Área do Euro. Este capítulo pretende motivar a atuação 
e o papel do Banco Central Europeu (BCE) nos mercados financeiros. 
Assim, apresenta também fundamentos - objetivos e instrumentos de 
política - para intervenção do BCE e que se transmite, diretamente, às 
taxas de juro e, indiretamente, às decisões de poupança (e consumo), 
contas públicas e externas, salários e preços.

Este livro corresponde a um texto de apoio eminentemente prático, po-
dendo assim constituir uma mais-valia pedagógica para os estudantes 
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e as equipas docentes em disciplinas como a (Introdução à) Economia 
e a (Introdução à) Macroeconomia. Constitui um complemento aos 
manuais teóricos usualmente aconselhados na área da Macroecono-
mia, foca os factos empíricos da economia portuguesa e apresenta 
uma síntese dos principais conceitos, teorias e resultados associados 
às questões em análise. Procura fornecer uma perspetiva distinta de 
exposição de (alguns) grandes temas da Macroeconomia – Mercado 
de Trabalho, Restrições Orçamentais, Consumo e Investimento, Contas 
Públicas, Contas Externas, Moeda e Mercados Financeiros, e Política 
Monetária na Área do Euro –, focando, em cada capítulo, a situação 
recente da economia Portuguesa e atribuindo especial ênfase à apre-
sentação de exercícios (resolvidos e propostos).

Esperamos que este manual constitua um instrumento efetivo de tra-
balho para os estudantes, ajudando-os a consolidar conhecimentos e 
desenvolver a sua capacidade de análise crítica em assuntos macroe-
conómicos, tendo como cenário a economia portuguesa.

Porto, fevereiro 2016 
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Conteúdo
Neste capítulo analisamos o mercado de trabalho como um mercado 
competitivo, utilizando as análises estática (tradicional) e dinâmica. A 
análise estática é alargada para permitir o estudo do impacto das insti-
tuições do mercado de trabalho (e.g., Governo, sindicatos) e respetivas 
peculiaridades. Na abordagem dinâmica explicitamos o significado 
do equilíbrio do mercado de trabalho, mercado este caracterizado por 
significativa rotatividade ou turnover  (i.e., transições entre os diferentes 
estados do mercado de trabalho).

Enquadramento teórico
1.1. Factos sobre emprego/desemprego em Portugal

1.2. Procura e oferta no mercado de trabalho

1.3. Interpretação estática do desemprego

1.4. Interpretação dinâmica do desemprego

Exercícios
Resolvidos

Propostos

Escolha múltipla
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1.1. Factos sobre emprego/desemprego em Portugal

1.1.1. Conceitos-chave

Para interpretarmos adequadamente a realidade (macro)económi-
ca de um país ou região, é importante, desde logo, ter presente os 
conceitos-chave subjacentes às estatísticas em que nos baseamos. Na 
interpretação dos dados do emprego/desemprego, o conhecimento 
e compreensão de tais conceitos revela-se fundamental. Lado a lado 
com a noção teórica de (des)emprego surge a noção estatística de (des)
emprego. É comum observarmos discrepâncias nas taxas (e níveis) de 
desemprego consoante a fonte estatística utilizada (e.g., INE, IEFP)1. A 
fonte mais utilizada para analisar a evolução do mercado de trabalho 
em Portugal é o Inquérito ao Emprego, publicado (desde outubro de 
2014, mensalmente) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)2.

Assim, para definirmos a sobejamente conhecida ‘taxa de desempre-
go’ – percentagem da população ativa que procura mas não consegue 
obter emprego, ou seja, o rácio entre a população desempregada e a 
população ativa – precisamos, desde logo, de saber o que conside-

1 - Por exemplo, de acordo com os últimos valores disponíveis (em 6 de janeiro de 2016) 
divulgados pelo INE (Destaque de Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, novem-
bro de 2015, a taxa de desemprego em Portugal atingiu os 12,4% em novembro de 2015. A 
população desempregada estimada foi de 637 mil indivíduos. Já de acordo com os dados do 
IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), o número de desempregados inscritos 
nos centros de emprego em Portugal atingiu, em novembro de 2015, 550 mil desempregados. 

2 - No site oficial do INE (http://www.ine.pt/) podemos encontrar quer os dados estatísticos 
referentes ao mercado de trabalho quer os conceitos subjacentes (na secção da Metainfor-
mação). O Inquérito ao Emprego tem por principal objetivo a caracterização da população 
face ao mercado de trabalho. Em outubro de 2014 o INE iniciou a publicação mensal de 
estimativas do Inquérito ao Emprego para os principais indicadores do mercado de trabalho 
em complemento da publicação das estimativas trimestrais habituais. A informação divul-
gada mensalmente é sujeita a revisões, que resultam da atualização das séries ajustadas de 
sazonalidade sempre que é acrescentada uma nova observação e da obtenção das estimativas 
definitivas para o mês (trimestre móvel) anterior. A informação é obtida por recolha direta, 
mediante entrevista assistida por computador, segundo um modo misto: a primeira entrevista 
ao alojamento é feita presencialmente e as cinco inquirições seguintes, se forem cumpridos 
determinados requisitos, são feitas por telefone.
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ramos como ‘população ativa’ (LS) e ‘população desempregada’ (U).
Oficialmente (i.e., em termos estatísticos), a ‘população ativa’ inclui o 
conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período 
de referência, constituíam a mão de obra disponível para a produção 
de bens e serviços que entram no circuito económico. Assim, a po-
pulação ativa inclui indivíduos que se encontram a trabalhar, isto é, 
empregados (L), e os que estão desempregados (U): LS = L + U.

Em contraste, ‘população inativa’ inclui o conjunto de indivíduos que, 
no período de referência, não podem ser considerados economica-
mente ativos: não estão empregados nem desempregados. Entre estes 
encontram-se os reformados, estudantes e domésticas. 

A  taxa de atividade é definida assim como a percentagem da popu-
lação que tem ou procura emprego e corresponde ao rácio entre a 
população ativa e a população total com 15 e mais anos, isto é, LS/Q.

Dentro da população ativa temos então os empregados e os desem-
pregados. Oficialmente, um desempregado é um indivíduo com ida-
de dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, se encontrava 
simultaneamente nas seguintes situações:

– não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro;

– tinha procurado ativamente um trabalho, remunerado ou não, ao 
longo de um período específico (no período de referência ou nas 
três semanas anteriores);

– estava disponível para trabalhar num trabalho, remunerado ou não.

Neste contexto, a taxa de desemprego é definida como a percentagem 
da população ativa que procura mas não consegue obter emprego. 
Corresponde ao rácio entre a população desempregada e a população 
ativa (U/LS).

1.1.2. Evolução recente do mercado de trabalho          
em Portugal
Com base nos dados mais recentes de novembro de 2015 relativos à 
atividade, emprego e desemprego em Portugal, disponibilizados pelo 
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INE, a população portuguesa estava estimada em mais de 10 milhões 
de indivíduos, sendo que cerca de metade eram considerados ativos, 
isto é, encontravam-se, no período de referência, empregados (cerca 
de 4 486,7 mil) ou desempregados (637,9 mil).

Total da população

10,375 milhões

População ativa

5,124 milhões

População empregada

4,487 milhões

D
es

em
pr

eg
ad

os

63
7 

m
il

População inativa

5,251 milhões

Nota: A estimativa para a população total é referente ao ano de 2014 (Fonte: INE, Estimativas 
Anuais da População Residente, última atualização de 18 de dezembro de 2015); os dados 
relativos à população empregada e desempregada são referentes a novembro de 2015 (Fonte: 
INE, Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, de 6 de janeiro de 2016).

Em termos de atividade, Portugal tem observado, nos últimos quinze 
anos, uma taxa a rondar os 61% (Figura 1.1), observando, desde 
2007-2008, uma tendência decrescente. Os resultados do Inquérito 
ao Emprego relativos ao ano de 2014 indicam que a taxa de atividade 
foi estimada em 58,8%, menos 1,7 pontos percentuais relativamente 
ao ano de 2011. No 3º trimestre de 2015, a taxa estimada foi de 
58,6%. Em termos regionais, as regiões Centro e Norte são as que 
apresentam taxas de atividade médias mais elevadas no período 
2000-2014, no entanto foram igualmente as regiões que observaram 
um declínio mais acentuado destas mesmas taxas no período mais 
recente (2011-2014).  
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Figura 1.1: Evolução da taxa de atividade em Portugal, 
por NUTSII, 2000-2015

Notas: 2000-2010: Taxa de atividade (Série 1998 - %) da população residente com 15 e 
mais anos de idade por local de residência (NUTS - 2002); 2011-2014: Taxa de atividade 
(Série 2011 - %) da população residente com 15 e mais anos de idade por local de residência 
(NUTS - 2013); 3º trimestre de 2015 - Taxa de atividade (15 e mais anos) (%), Estatísticas 
do Emprego – 3.º trimestre de 2015. Em 2011 existiram alterações metodológicas significa-
tivas no que respeita ao modo de recolha da informação associado à introdução do modo 
telefónico, à consequente alteração do questionário e à adoção de novas tecnologias no 
processo de desenvolvimento e supervisão do trabalho de campo.
Fonte: Anual - INE, Inquérito ao Emprego.

A taxa de atividade difere por género: no 3º trimestre de 2015, a taxa de 
atividade das mulheres foi de 53,8% e a dos homens foi de 64,1%. Não 
obstante, tem-se assistido a uma convergência das taxas de atividade 
entre mulheres e homens (em 1983 a taxa de atividade das mulheres 
era de 51,7% e a dos homens 78,6%) (Fonte: INE, Pordata). 

Os grupos mais numerosos da população inativa são os reformados e 
os estudantes. O peso dos reformados no total da população inativa 
com 15 e mais anos (Figura 1.2) tem vindo a aumentar desde 1983 
(não obstante a quebra registada entre 2011 e 2013), englobando, no 
3º trimestre de 2015, cerca de 1748 mil indivíduos. Os estudantes re-
presentavam, no mesmo período, cerca de 21% do total da população 
inativa com 15 e mais anos (785 mil indivíduos).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(3º T)

Portugal 61,0 61,5 61,9 61,9 61,6 61,9 62,1 62,2 62,0 61,4 61,2 60,5 60,2 59,3 58,8 58,6
Norte 62,0 62,8 62,7 62,5 62,3 62,9 63,0 62,8 62,4 61,7 62,0 61,4 61,2 59,7 58,9
Centro 65,4 65,4 66,4 66,3 65,7 65,7 66,2 66,6 66,2 65,1 64,8 60,9 60,5 60,4 59,4
Lisboa 60,0 60,6 60,5 60,4 59,6 59,8 59,7 60,3 60,6 59,5 59,0 59,8 59,3 58,8 58,7
Alentejo 51,4 52,7 54,7 55,3 56,0 56,5 56,8 55,9 54,8 55,4 55,8 56,6 56,1 55,7 55,8
Algarve 57,2 57,3 59,0 59,3 59,5 58,7 59,7 60,6 60,5 61,2 60,7 62,1 61,5 60,0 60,8
RA Açores 53,3 53,7 54,9 55,0 56,2 56,4 56,9 56,9 59,0 59,8 58,4 59,3 58,9 58,4 59,2
RA Madeira 56,8 56,2 58,3 58,6 58,9 60,8 60,7 61,0 61,3 61,9 62,1 61,7 61,1 60,2 59,5

 45,0

 50,0

 55,0

 60,0

 65,0

 70,0
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Figura 1.2: Inativos (com 15 e mais anos), por categoria
em proporção do total de inativos, 2000-2015
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Nota: Em 1983 o valor apresentado é uma média semestral; para os restantes anos, com exce-
ção de 2015 (3º Trimestre), os valores são médias trimestrais. Em 1992, 1998 e 2011 ocorrem 
quebras de série. Em 1992 e 1998 existiram alterações metodológicas significativas no que 
respeita ao plano de amostragem, dimensão e rotação da amostra, recolha de informação, 
período de referência e a nível do questionário e conceitos. Em 2011 existiram alterações 
metodológicas significativas no que respeita ao modo de recolha da informação associado 
à introdução do modo telefónico, da consequente alteração do questionário e da adoção 
de novas tecnologias no processo de desenvolvimento e supervisão do trabalho de campo.
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego.

No 3º trimestre de 2015, a população inativa com 15 e mais anos 
(71,5% da população inativa total) aumentou 1,2% (43,4 mil) face ao 
trimestre homólogo de 2014. A taxa de inatividade (15 e mais anos) 
fixou-se nos 41,4%, no 3º trimestre de 2015, tendo sido de 35,9% a 
taxa de inatividade dos homens e de 46,2% a das mulheres. Cerca de 
dois terços do total dos inativos ou são muito jovens (menos de 15 
anos) ou são idosos (reformados), com 65 ou mais anos de idade (ver 
Figura 1.3). 
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Figura 1.3: Inativos (total), por grupo etário, em proporção do 
total de inativos, 1983-2015
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Nota: Em 1983 o valor apresentado é uma média semestral; para os restantes anos, com 
exceção de 2015 (3º Trimestre), os valores são médias trimestrais; quebras de série em 1992, 
1998 e 2011.
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego.

O desemprego tem sido uma grande preocupação para a generalidade 
dos países em virtude do clima de recessão que tem assolado as mais 
importantes economias mundiais, especialmente a partir da crise fi-
nanceira de 2008-2009. De facto, de acordo com os dados do Eurostat 
(Figura 1.4), entre 2000 e 2015 a taxa de desemprego na generalidade 
dos países da EU agravou-se significativamente, particularmente na 
Grécia (onde o desemprego em 2015 atingiu 24.5% da população 
ativa), Espanha, Portugal e Irlanda.
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Figura 1.4: Taxa de desemprego (%) para algumas das economias 
da UE mais EUA e Japão, 2003 e 2015

24,5

21,4

12,4 11,3 10,5 10,1 9,4 9,1 8,8
6,8 6,7 6,1 6,0 5,8 5,1 4,6 4,5 5,0

3,3

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

2000 2009 2014 2015 (novembro)

Nota: os valores são referentes ao mês de dezembro no caso dos anos de 2003, 2009 e 2014 
e ao mês de novembro no caso de 2015, exceto, neste último caso, os valores referentes à 
Grécia, Reino Unido e Noruega, que se reportam a outubro de 2015. A definição de desem-
prego adotada pelo Eurostat representa pessoas desempregadas em percentagem da força 
de trabalho com base na definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A força 
de trabalho é o número total de pessoas empregadas e desempregadas. Os desempregados 
são as pessoas entre 15 e 74 anos que: - estão sem trabalho na semana de referência; - es-
tão disponíveis para começar a trabalhar dentro das próximas duas semanas; - têm estado 
ativamente à procura de trabalho nas últimas quatro semanas, ou já tinham encontrado um 
emprego para começar dentro dos próximos três meses.
Fonte: Eurostat.

De acordo com os dados do INE, a taxa de desemprego em Portugal 
cresceu acentuadamente a partir de 2008, tendo atingido o valor mais 
elevado (17,5%) em janeiro de 2013 (Fonte: Eurostat), observando, a partir 
dessa data, um decréscimo assinalável (Figura 1.5). As regiões Autónomas, 
de Lisboa, do Norte e do Alentejo são as que apresentam, no 3º trimestre 
de 2015, taxas de desemprego acima da média para Portugal. No último 
ano, todas as regiões registaram uma melhoria na taxa de desemprego, 
sobretudo a região do Algarve e a Região Autónoma dos Açores.
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