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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: 9152317; 9994317  - Economia Portuguesa e Internacional 

Ano 1 Semestre 3 Área CNAEF: 314 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Manuel Rodrigues 

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 

1. Ampliar as bases da linguagem económica e dos instrumentos de análise económica;  

2. Aplicar os novos instrumentos de análise à economia portuguesa e interpretar o significado dos valores encontrados;  

3. Compreender a importância de alguns momentos da evolução do sistema monetário internacional no pós guerra, para 
contextualizar o processo de integração europeia;  

4. Reflectir a evolução de alguns indicadores de desempenho macoeconómico da economia portuguesa à luz dos pontos 
anteriores.  

5. Destacar a questão da competitividade e comércio externo na economia portuguesa.  

6. Potenciar a reflexão e espírito crítico 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Aspetos Introdutórios  

2.Instrumentos Básicos de Análise Económica e Aplicação à Economia Portuguesa 

3.O Sistema de Bretton Woods e suas Implicações para a Integração Europeia  

4.A Constituição da Zona Euro e a Condução da Política Económica nos Estados-Membros 

5.Portugal e o Comércio Internacional 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os temas programados começam por alargar o leque de instrumentos de análise económica que o aluno já começou a adquirir 
no ano transato, especialmente na disciplina de Macroeconomia, com aplicação à economia portuguesa e a algumas das suas 
principais problemáticas - objectivos 1 e 2. 

A partir daí, algumas questões básicas ditarão o restante programa: Como chegámos à inserção no Euro? Quais os principais  
reflexos desta integração na condução das políticas monetária, cambial e orçamental?  Quais os níveis de desempenho da 
economia portuguesa na sua fase de adesão ao Euro? O que determina a posição competitiva da economia portuguesa e o seu 
desempenho no comércio internacional? -objectivos 4 a 6. 

Mas, para um cabal entendimento da situação actual, recuou-se previamente ao sistema monetário internacional desenhado no 
pós II GM, à forma como as raízes da integração monetária europeia aí remontam, e, à forma como essa integração foi 
evoluindo até aos nossos dias - objectivo 3. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- As aulas são teórico-práticas 

- Após exposição teórica, os alunos são chamados a participar na correcção de exercícios/ na discussão de textos/ notícias/ 
artigos de opinião/ recursos audiovisuais e pesquisas temáticas/debates 

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

- Exposição teórica - objectivos 1 a 6; 

- Os exercícios propostos são elaborados a partir de dados reais recolhidos nas estatísticas oficiais - objectivos 1, 2, 4, 5 e 6; 

- Discussão de textos/notícias/artigos de opinião - objectivos 1 a 6; 

- Os artigos de opinião seleccionados traduzem, quando possível, opiniões contrastantes visando essencialmente fomentar a 
reflexão e espírito crítico - objectivo 6; 

- Os recursos audiovisuais visam funcionar como sensibilização ou reflexão acrescida de   de alguns temas - principalmente 
objectivos 2 a 6; 

- Debate de temas seleccionados - principalmente objectivos 3 a 6. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

1. Avaliação contínua:  

- realização de prova escrita + apresentação e debate  de temas explorados em trabalhos de grupo (preferencial)  

- realização de provas escritas (quando a dimensão/características da turma o tornar mais adequado) 

ou 

2. Avaliação por exame final 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Banco de Portugal. Boletim Económico. Vários nºs  

- Ferraz, A. Pinto. 2002. Economia Monetária Internacional. Lisboa: Escolar Editora 

- Krugman, P. R.,  Melitz, M. e  Obstfeld, M. 2017. International Economics: Theory and Policy. Pearson Education Limited   

- Mateus, Augusto (coord.); 2015; Três décadas de Portugal Europeu; Fundação Francisco Manuel dos Santos 

Nota:  

- São disponibilizados textos e exercícios, elaborados pelos docentes, para alguns pontos do programa.  

- É indicada bibiografia específica e sítios de interesse na internet, complementares à bibliografia principal. 
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