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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915217;999417 - Economia Portuguesa e Internacional 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 314 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sandra Isabel Rodrigues Bailoa 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       45                                     80 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular tem como objetivos: 

- A aprendizagem dos conceitos e a sua aplicação, abrangendo os mais importantes desenvolvimentos recentes na economia 
internacional; 

- Exposição das perceções duradouras, teóricas e históricas que tradicionalmente formam o núcleo da disciplina; 

- Ampliar as bases do conhecimento económico que permitam aumentar a sensibilidade e reflexão em torno da interação entre 
as unidades e sectores institucionais e o seu ambiente alargado; 

- Entender a evolução da economia portuguesa no seu enquadramento internacional, com destaque para a UE e Zona Euro 
onde se insere;. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – A economia portuguesa no contexto da União Europeia e do Mundo; 

2 - A Moeda e as taxas de juro na União Europeia; 

3 - A teoria e a política económica internacional; 

4 – Moeda, taxas de juro e taxas de câmbio numa economia internacional tendencialmente “aberta”; 

5 - Política macroeconómica internacional. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A disciplina analisa questões levantadas pelos problemas especiais da interacção económica entre Estados soberanos 

envolvendo ao nível da economia internacional a análise de questões relacionadas com o comércio internacional e o 
investimento, os quais se realizam cada vez mais numa escala global. 

Os temas programados visam, basicamente, transportar os alunos pelo ambiente económico alargado em que as empresas 
nacionais se enquadram e tomam as suas decisões, sujeitas a uma economia europeia e internacional tendencialmente e, cada 

vez mais, “aberta”. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas são teórico-práticas. No entanto, poderão ter um pendor mais teórico ou mais prático, conforme o tema a tratar e/ou o 

momento de desenvolvimento do mesmo. À introdução de um tema, segue-se normalmente a discussão de textos /outras 
leituras efectuadas pelos alunos. Desde o primeiro momento que será incentivada a participação activa do aluno no processo de 
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ensino/aprendizagem. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular são explorados e consolidados pelas situações de exposição de 
conceitos e fundamentos teóricos, acompanhadas com a discussão de exercícios teórico-práticos em aula e, a realização de um 
trabalho. Estas actividades permitem a aplicação de conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de capacidades de análise, 

reflexão e raciocínio económico necessárias para a compreensão dos diversos temas subjacentes à União europeia, económica 
e monetária e, à política macroeconómica internacional. É também utilizada a plataforma de e-learning “Moodle” como 
ferramenta de apoio na aplicação destas metodologias. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação consiste na realização de testes escritos individuais onde constam questões teórico-práticas e, 
ainda a realização de um trabalho que consiste na análise de temáticas na área da economia portuguesa, europeia e 
internacional. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Banco de Portugal (diversos autores). (2009). "A economia portuguesa no contexto da integração económica, financeira e 
monetária", Lisboa; Banco de Portugal. 

- De Grauwe, P. (2016). “Economics of Monetary Union”. Oxford University Press. 11th Edition. 

- FERRAZ, António Mendes da Silva. (2002), “Economia Monetária Internacional – Teoria e Prática”. Lisboa. Escolar Editora.  

- KRUGMAN, P.; OBSTFELD, M. (2010), "Economia Internacional: Teoria e Política"; 8.ª Edição; S. Paulo; Makron Books. 

- KRUGMAN, P.; OBSTFELD, M. e MELITZ, M. (2014), "Internacional Economics: Theory and Policy"; 10th Edition; Pearson. 

- LOPES, J. (2004), "A Economia Portuguesa no Século XX"; Lisboa; ICS. 

- SILVA, A. Cavaco; (1999), "União Monetária Europeia – Funcionamento e Implicações"; Lisboa; Verbo. 

- Mateus, Abel M. (2013) -Economia Portuguesa: Crescimento Económico no contexto internacional, Ed. Verbo, 4ª edição, 
Lisboa.  

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 
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