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Problema económico  

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from 

their regard to their own interest.  

The Wealth Of Nations, Adam Smith 

Every individual... neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it... 

he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of 

the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an 

invisible hand to promote an end which was no part of his intention. 

The Wealth Of Nations, Adam Smith 

a) Ao que é que Adam Smith se está a referir? 

b) Será que todas as economias se organizam segundo o princípio da «mão invisível», referida 

por Adam Smith? Existirão actualmente economias a funcionar segundo outros modelos.  

 

Quando se escolhe (num supermercado, numa empresa, nas escolhas diárias em geral, 

incluindo a escolha de um curso) perde-se a oportunidade de outras escolhas, e estamos não só 

a alimentar o nosso consumo mas também a promover a produção, a fazer andar o jogo do 

mercado (criando os mecanismos e os equilíbrios de mercado). 

1) Escolher um curso, uma área de estudo: faz parte das escolhas económicas? 

2) Ida a um hipermercado, e as escolhas que lá fazemos… são escolhas económicas? 

3) Será que o mercado tende para o equilíbrio, como se refere no texto? 

 

 

Custos de Oportunidade 

Quando escolho um bem, um serviço, faço uma opção económica (ou até não económica) 

perco a oportunidade de escolher outros bens, outros serviços, outras opções… E isso porque os 

nossos recursos (individuais, colectivos, das empresas, do Estado…) são limitados. 

Custo de Oportunidade é o que se perde (o custo) por se ter escolhido o que se escolheu (toda 

a escolha tem custos, e exclui outras escolhas, porque os recursos individuais e colectivos são 

escassos). 

Explique as seguintes frases em consonância com o texto: 

Cada um procura explorar as oportunidades existentes e ao procurá-las gera dinâmicas de 

equilíbrio e eficiência. 

As escolhas individuais alimentam o mercado, autoregulam-no e geram eficiência e equilíbrios. 

Será? E não poderá gerar desperdícios e desiquilíbrios? 

Quanto consumir, quanto produzir, quanto investir, quanto gastar: as escolhas não envolvem 

só “escolha alternativas”. 
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O problema económico 

O problema económico da escassez é considerado o  

(1) problema central da Economia. Mas pode considerar-se outros problemas, em certa 

perspectiva tão importantes ou mais importantes que o problema da escassez: o problema da 

(2) produtividade (e da organização dos  

(3) Sistemas Produtivos), o problema do (4) desenvolvimento económico (e da sua qualidade), 

ou o problema da  

(5) sustentabilidade dos nossos padrões de consumo e o problema da sustentabilidade dos  

(6) recursos renováveis (florestais, solos, peixe...) e  

(7) não renováveis. Se não consideramos estes outros problemas, incorre-se no risco de (8) 

colapso económico. 

 

Procure ilustrar os conceitos referenciados no texto. 

 

 


