
AGENTES ECONÓMICOS

ÁREA DE FORMAÇÃO:
SISTEMA ECONÓMICO E FINANCEIRO



2

Índice

• Sistema económico

• Fluxos financeiros entre agentes económicos

 Famílias

 Instituições financeiras

 Empresas

 Estado

 Resto do mundo

AGENTES ECONÓMICOS



3

AGENTES ECONÓMICOS 

• O sistema económico é a forma como as principais entidades de uma economia –
os agentes económicos – se relacionam entre si.

• Os principais agentes económicos são as famílias, as empresas, as instituições
financeiras, o Estado e o resto do mundo.

• As relações entre os agentes económicos geram fluxos financeiros, que vão
determinar:

 O nível de produção do país, medido pelo Produto Interna Bruto (PIB);

 O crescimento económico do país.

Sistema económico
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Fluxos financeiros entre agentes económicos
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• As famílias detêm um fator de produção chave: o trabalho

 Ao trabalhar nas empresas, as famílias são remuneradas através dos salários.

 A remuneração permite às famílias consumir (i.e. comprar) os bens e serviços produzidos
pelas empresas.

• As famílias não gastam necessariamente a totalidade das remunerações que
recebem, fazem poupança.

• A poupança das famílias é geralmente aplicada nas instituições financeiras,
designadamente através da contratação de

 depósitos; ou

 outros produtos de investimento emitidos por instituições financeiras, empresas e Estado.

Famílias
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Instituições financeiras

• As instituições financeiras têm um papel de intermediação financeira:

 Recebem fundos das famílias (e das empresas) que poupam, nomeadamente através da
captação de depósitos; e

 Emprestam esses fundos aos agentes económicos que deles necessitam, sejam famílias,
empresas ou mesmo o Estado.

• Os juros que as instituições financeiras cobram nos empréstimos que concedem
são tipicamente mais elevados do que os juros que pagam pelos depósitos que
captam
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• As empresas produzem bens e serviços que vendem às famílias.

• Para produzir esses bens e serviços, as empresas:

 Recorrem a vários fatores de produção, entre os quais o trabalho das famílias;

 Precisam também de investir em tecnologia e infraestruturas (por exemplo, edifícios,
máquinas e outros equipamentos).

• As empresas recorrem ao crédito para aumentar a sua capacidade produtiva.

 O recurso ao crédito permite a empresas e empreendedores que querem iniciar ou
expandir a sua atividade, e que não têm os fundos necessários para investir nas
infraestruturas indispensáveis, realizar ou antecipar esse investimento.

Empresas

As instituições financeiras têm um papel importante ao canalizarem a poupança das
famílias para a atividade produtiva, através da concessão de crédito às empresas
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• O Estado disponibiliza aos outros agentes económicos bens públicos (por exemplo,
segurança, justiça, acesso à educação, acesso aos cuidados de saúde ou
infraestruturas rodoviárias).

• O Estado também transfere recursos para as famílias no âmbito do pagamento de
prestações sociais.

• Para poder disponibilizar estes bens e serviços, o Estado cobra impostos às famílias
e às empresas.

• O Estado é também cliente das empresas, comprando-lhes bens e serviços.

• Quando as receitas arrecadadas pelo Estado são inferiores às suas despesas, o
Estado emite dívida pública para se financiar. Esta dívida é comercializada através
das instituições financeiras.

Estado
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• Os agentes económicos do nosso país estabelecem relações com os agentes
económicos dos outros países – o resto do mundo.

• As empresas são o principal canal de relação com o resto do mundo, através das:

 Exportações: as empresas vendem bens e serviços ao exterior, aumentando o mercado
para os seus produtos; e

 Importações: as empresas compram bens e serviços ao resto do mundo, para introduzir
no seu processo produtivo ou para vender diretamente às famílias.

• As famílias também compram bens e serviços diretamente às empresas do resto do
mundo. O turismo é uma parte importante desta relação, destacando-se as:

 Receitas que são arrecadadas através da compra de bens e serviços por turistas em
território nacional; e

 Despesas que as famílias do nosso país fazem enquanto turistas no resto do mundo.

Resto do mundo


