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1. A “Economia Política” e a sua crítica (04.05)
1.1. Jogo prévio à volta das palavras
1.2. Introdução ao materialismo histórico
1.2.1. O desenvolvimento das forças produtivas
1.2.2. Relações de produção, modo de produção,
formação social
2. A “economia” como área do conhecimento no
MP capitalista (18.05)
2.1. Breve história da teoria
2.1.1. Os clássicos – Adam Smith, David Ricardo
2.1.2. Marx
2.1.3. Keynes
2.1.4. Os outros e as técnicas
2.2. Breve nota histórica sobre o ensino da economia em Portugal
2.2.1. Do comércio e da contabilidade, do direito à
ciência económica
2.2.2. A reforma do ISCEF de 1949, a criação da
FEPorto, em 1954
2.2.3. Os métodos quantitativos e o “negócio dos
números”
2.2.4. A gestão
3. Alguns princípios económicos perenes (01.06)
3.1. A racionalidade económica
3.1.1. Maior produto para dados recursos
3.1.2. Menos recursos para um dado produto
3.2. O valor - uma longa procura
3.2.1. O escravo, o animal de tracção, a terra, os
meios, o meio-moeda
3.2.2. O trabalho ; no MPC, a mais valia
4. A fase actual da “Economia Política” e dinâmicas histórico-sociais (16.06)
4.1. Os circuitos na circulação do capital
4.1.1. Circuito real; circuito monetário
4.2.As “leis”
4.2.1. Composição orgânica do capital
4.2.2. Queda tendencial da taxa de lucro; causas
contrariantes.
4.3. O dinheiro metálico e o dinheiro ﬁctício e creditício
4.3.1. A exploração e a especulação
4.3.2. A crise larvar, as “crises” e as saídas.

