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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(A) Perceber a especificidade da energia no contexto da economia; 

(B) Avaliar as falhas no mercado da energia; 

(C) Equacionar as externalidades, a sustentabilidade dos recursos e as economias de 

escala na análise do setor; 

(D) Compreender a intervenção pública e papel do governo; 

(E) Avaliar o setor da energia nos diversos âmbitos da sua utilização.  

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Economia e Energia 

1.1. Os determinantes básicos da procura de energia: demografia; atividade económica; 

inovação tecnológica e processos de produção; 

1.2. Desafios à projeção da procura de energia: perspetiva “bottom-up” baseada no mix 

atividades económicas e correspondente intensidade de energia utilizada e perspetiva 

eficiência no fornecimento da energia; 

1.3. Características específicas da economia da energia: Indivisibilidade do Capital; 

Especificidade dos Ativos e custos de transação; Exaustão de certos recursos (não 

renováveis) e a regra de Hotelling; 

1.4. Estrutura da oferta e da procura de energia: Fundamentos da Oferta de energia; 

Oferta de energia com preços determinados exogenamente; Otimização com e sem 

efeitos de stock; 

GFUC Planeado 
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1.5. As falhas de mercado no setor da energia: problemas de monopólio; monopólio 

natural; existência de renda e externalidades; 

1.6. Fixação de preços em monopólio natural ao nível do: Custo Marginal; Custo Médio e 

preços não-linear. 

2. Intervenção Pública e papel do Governo 

2.1. Principais instrumentos de intervenção pública ou medidas de controlo do setor 

energético; 

2.2. Mecanismos centrados na política versus mecanismos centrados no mercado; 

2.3. Desafios colocados à economia da energia à escala global. 

3. A cadeia de Valor 

3.1. Conceito e Utilidade; 

3.2. A cadeia de Valor no setor energético; 

3.4. A cadeia de valor no quadro do normativo decorrente da Directiva n.º 2003/54/CE 

3.5. Formação de preços no mercado ibérico: mercado diário, mercado intradiário e 

mercado a prazo. 

4. Política Energética em Portugal 

4.1. Caracterização do caso português; 

4.2. Estratégia nacional para a energia; 

4.3. Segurança energética 

4.4. Competitividade, sustentabilidade energética e alterações climáticas; 

4.5. Objetivos e metas para 2020 e 2030. 

5. Economia e Gestão Energia 

5.1. Economia e Gestão Energia no sector doméstico e edifícios; 

5.2. Economia e Gestão Energia na indústria; 

5.3. Economia e Gestão Energia nos transportes; 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 
OS OBJETIVOS DA UC 

As temáticas que constam nos pontos 1, 2, 3 do programa da UC permitem os alunos atingir 

os objetivos (A); (B), (C) e (D). 
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As temáticas que constam nos pontos 4, 5 do programa da UC permitem os alunos atingir 

os objetivos (D) e (E). 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Debate; 
Realização de trabalho de campo; Trabalho individual e de grupo, Seminário; Disponibilização de 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud76-Energy-en.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud76-Energy-en.pdf
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conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica, 
utilização de tecnologias de informação para aprendizagem. E algumas sessões foram realizadas 
com acesso na plataforma ZOOM e recorrendo à plataforma Moodle, se for online 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do 
Presidente do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de 
Portugal as sessões podem decorrerem regime misto, bem como o sistema de avaliação.  

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de dois 
fatores (realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de 
exame. Teste individual escrito com peso de 40%; trabalho de pesquisa teórico-prático 
com peso de 60 %.  

Avaliação na época de Exame Normal: o estudante obtém aprovação quando a média 
ponderada de dois fatores (realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores. 
Exame individual escrito com peso de 40%; trabalho elaborado na avaliação contínua de 
pesquisa teórico-prático com peso de 60 %. 

Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido 
aproveitamento na avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha 
realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja igual ou superior a dez 
valores, numa escala inteira entre zero e vinte, em data fixada pela Direção. 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante 
ganha conhecimentos na área da Economia e Políticas Energéticas, através da dinâmica 
do processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios 
audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área da Economia e Políticas 
Energéticas, bem como na sua análise, implicando uma abordagem prática através de 
estudos em diferentes setores económicos; 

Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área da Economia e Políticas 
Energéticas em contexto real através das experiências de personalidades de reconhecido 
mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos 
conteúdos da UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, 
através das quais o estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, 
metodologias e técnicas que reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe 
proporcionam uma visão global para otimizar a aplicação das boas práticas; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-
activa na elaboração e discussão de novas estratégias e práticas nas empresas 
interagindo num sistema de trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um 
trabalho de investigação; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação 
crítica e consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma 
visão global para otimizar as boas práticas da Economia e das Políticas Energéticas. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
Não aplicável. 

ESTG, 30 junho 2021 
 
Professores                   Coordenador da área disciplinar 

 

 

_____________________________________  _________________________ 

(Prof doutora Maria José Valente             Prof. doutora Manuela Natário 

  Prof doutor João António Lobão Andrade)               Prof. Doutor /Rui Pitarma) 


